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ًأجدين مضطرا بعد القيل والقال الذي أحدثه التسجيل  ّ
ّلصويت املنسوب للسيد كامل احليدري، والذي يتناول فيه ا

ّمرشوعه املرجعي، ألن أوضح وأبني وجهة نظري يف هذه املسألة، 
ّخصوصا وأن بعض ردود األفعال حوله كانت غري متزنة ً. 

ّوعىل الرغم من أن السيد حفظه اهللا قد نفى صحة ما جاء يف  ّ ّ
دينية ببيان مكتوب، التسجيل املنسوب له من إساءة للمرجعية ال

 يف مرشوع املرجعية -وكذلك قد أوضح وجهة نظره بالتفصيل 
ً بتسجيل مصور، إال أن البعض جتاهل هذا كليا، وال -الذي يتبنّاه ّ ّ

املنسوب له، وما فيه ) ّاألول(ّزال يتحدث عن التسجيل الصويت 
 .من إساءات للمرجعية الدينية

 عن األفكار التي قاهلا -ً ولو قليال–ّويا ليت هؤالء حتدثوا 
ً بدال من الرتكيز عىل تسجيل <ّاملصور>ّالسيد يف التسجيل الثاين 
ّ ومل يؤكده بأكمله، وذلك -اإلساءات-ّمنسوب تربأ من بعضه 

بعض ) أي يف التسجيل الثاين(ّألن السيد حفظه اهللا أكد فيه 
ولكن ما نشاهده . وجهات نظره حول هذه القضية بشكل واضح
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ّهل التام هلذه األفكار، وكأن اهلدف من وراء هذه هو التجا ّ
ّالزوبعة، هو إسقاط السيد احليدري وليس أمرا آخر، وكأن   لسانً

ّإن هذه الفرصة إذا ما مرت دون إسقاطه فإهنا : حال البعض يقول
ًلن تعوض أبدا َّ! 

ًهلذا آليت عىل نفيس، أن أقدم توضيحا ملرشوع السيد كامل  ّ
ً، معتمدا يف ذلك عىل أقواله الدينيةللمرجعية احليدري حفظه اهللا 

ًوترصحياته يف التسجيل الثاين املصور، ومتجاهال كلـيا  ّ  وعن -ًَّ
ّ ما جاء يف التسجيل الصويت األول، وذلك ألنه نفى -إرادة وقصد
وهو اجلزء الذي يتناول اإلساءة لبعض املرجعيات >ًجزءا منه، 

 .املشكلةّ، وهذا اجلزء هو الذي سبب <الدينية
ّوقد يشكك البعض بصدق السيد احليدري وبصحة كالمه  ّ ّ

ًبأن التسجيل األول بكامله صادر منه وليس مفربكا، : ويقول ّّ
ّوليس فيه أي تقديم أو تأخري كام يدعي، وهلؤالء أقول إنني لن : ّ

 :ألتفت لذلك لسببني
ًأوال ّمادام أنه نفى ذلك فسأصدقه؛ ألن ثقافتنا الدينية حتث: ّ ّ نا ّ
 .عىل ذلك
ًلو سلمنا جدال بأن التسجيل األول صادر منه فعال، : ًثانيا ّ ّ ً ّ

ّولكنه مل يرص عليه، فام فائدة الرتكيز عليه هبذا الشكل مع جتاهل 
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ّاألفكار التي ما زال مقتنعا هبا ومل يرتاجع عنها، كام أنني لست  ً
ًقاضيا أو حمققا أو ذا خربة يف هذه امليادين حتى أثبت أن ا ّ لرشيط ً

ّمفربك فعال أم ال، باإلضافة إىل ذلك أن هذا األمر ليس ذا أمهية  ً
 .عندي

 

ّبعد مقدمة قصرية بدأ السيد كامل احليدري حديثه يف التسجيل  ّ
ما هو >: َّالثاين املصور حول التسجيل املنسوب له، بالسؤال التايل

ال يتبادر >: وقال. <فقه االصطالحي؟املقصود بالفقه القرآين وال
ّإىل ذهن أحد أن هذه القضية أطرحها يف اآلونة األخرية ألول 
ّمرة، هذه القضية أرشت إليها بشكل واضح وتفصييل يف بحث 

ّحتديد دائرة التفقه، ما هو املقصود : حتت عنوان )١(ّالتفقه يف الدين
ه عنى الرائج للفقبالفقه يف املعنى القرآين؟ ما هي الفروق بني امل

قني يف هذا املجال، فال يتبادر إىل واملعنى القرآين؟ وأرشت إىل فر
ًذهن األعزاء أننا طرحنا هذا البحث جديدا، بل هذه واحدة من  ّ

، ^ِاملفاصل التي أعتقدها يف منظومة فكر مدرسة أهل البيت 
 .<وعة من األمورمر عىل جمّ أن يتوفّوهي أن العامل الديني البد

ّوقبل أن أشري إىل تلك األمور التي البد أن >: ًدف قائالوأر
                                                 

 .٤٠ص: ّتفقه يف الدينال )١(
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ّ بودي أن أشري إىل أن -كام أرى- ّيتوفر عليها عامل الدين
ّاالصطالح القرآين واالصطالح الروائي بشكل عام، وكذلك 

ّ تؤكد أن الفقه كلفظ، ^كلامت األعالم يف مدرسة أهل البيت  ّ
حلرام، وإن كان ّوكاصطالح، وكمفهوم، ال خيتص باحلالل وا

الرائج اآلن يف أذهاننا سواء يف العرف احلوزوي أو العرف 
ّاملترشعي أو لعله حتى يف العرف العام بني الناس، عندما يقال  ّ ّ

يذهب الذهن إىل مسائل احلالل واحلرام، وإىل الرسالة ) فقه(
 .<العملية التي كتبها أو يكتبها علامؤنا، ال ليس األمر كذلك

 

 :ولتوضيح املعنى القرآين للفقه، يقول السيد احليدري
َوما  ن {: عندما ترجعون إىل القرآن الكريم وإىل قوله تعاىل> َ َ َ

ِا مؤمنون ِ نفروا  فة فلوال  فر من   فرقة منهم طائفة ِ تفقهوا    ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ ٌَ ًِ ِ ِ َِ ْ ْْ ٍْ
َ َ َْ ِ  َُ َْ َُ  ُ ِ َ ْ

ُا ين وِ نذرو ِ ُ َ ِ َا قو هم إذا رجعوا إ هم لعلهم  ذرون  ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ
ِ ْ
َ
ِ َِ ََ : التوبة، اآلية (}َ

 .جتدونه يشري بوضوح إىل هذه احلقيقة) ١٢٢
ّبودي لو أن األعزة يتصفحون كلامت املفرسين يف ذيل هذه  ّ ّّ ّ
ّاآلية املباركة، فسيجدون حتى أولئك الذين قالوا أن الفقه 

ّم، قالوا إن هذا خصص عرفيا وإال فإن ينرصف إىل احلالل واحلرا ً ّّ ّ
 .<معناه القرآين أوسع من ذلك



 ١٣.....................................................................لدى السيد كامل احليدري

ّبعدها ينقل السيد احليدري بعض آراء املفرسين يف هذا 
 إىل شيخ الطائفة - عىل سبيل املثال - انظروا >: الصدد، إذ يقول

ّوالتفقه تعلم الفقه، والفقه : ، يقول)١(الشيخ الطويس يف التبيان ّ
 بالعرفّعنى املضمنة هبا من غري ترصيح، وصار فهم موجبات امل

ًخمتصا بمعرفة احلالل واحلرام ّ>. 
، حيث &ّثم ذكر السيد احليدري كلامت السيد الطباطبائي 

ّومن هنا يظهر أن املراد بالتفقه تفهم مجيع املعارف الدينية، >: يقول ّ ّ
من أصول وفروع، ال  خصوص األحكام العملية، وهو الفقه 

ًيه عند املترشعة، والدليل عليه أوالاملصطلح عل ّ ّليتفقهوا يف : ّ
ّولينذروا قومهم، فإن اإلنذار إنام يتم بالتفقه يف مجيع : ًالدين، ثانيا ّ

  .<ّالدين، ومنه ما يتعلق  بالثواب والعقاب األخروي
ّومن الواضح أن >: ّبعدها يعقب السيد كامل حفظه اهللا بقوله

 .< والرؤية الكونيةاملعاد مرتبط باألبحاث العقدية

 

بعدها ينتقل السيد كامل احليدري لالستدالل ببعض 
ت، وأما عىل مستوى الروايا>: الروايات عىل رأيه حيث قال

                                                 

 .٣٢٢ ص٥ج: الطويس:  التبيان)١(
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 ×عن أيب عبد اهللا الصادق : )١(فعندما تأيت للروايات الواردة
 .<الفقهاء أمناء ا رسل> :قال رسول اهللا: قال

هل الرسل جاءوا إىل أممهم فقط >: هّومن ثم يتساءل بقول
باحلالل واحلرام، أم جاءوا إىل أممهم هبذه املنظومة الكاملة من 
املعارف؟ ال يمكن أن يقول أحد أن املراد من الفقه هو فقط 
ًاحلالل واحلرام، وإال ملا أمكن أن يكون الفقيه أمينا للرسل بنحو 

ًكامل، وإنام كان يف بعد من األبعاد أمينا ل ٍ  .<لرسلّ
سمعت >: ّ، وهذا نصها)٢(ّواستدل براوية ثانية عىل وجهة نظره

إذا مات ا ؤمن ب ت عليه : وليق× جعفرأبا احلسن موسى بن 
ا الئ ة، و قاع األرض ال   ن يعبد اهللا عليها، وأبواب ا سماء ال   ن 
ّيصعد فيها بأعما ، وثلم   اإلسالم ثلمة ال  سدها  ء، ألن ا ؤمن  ّ 

 .<الفقهاء حصون اإلسالم كحصن سور ا دينة  ا
ًبعد هذه الرواية أيضا يتساءل السيد حفظه اهللا قائال ً: 

إذا كان املقصود بالدين خصوص احلالل واحلرام، فالفقيه >
                                                 

 األصول من الكايف، الطبعة احلديثة، مركز بحوث دار احلديث، املجلد )١(
 .، باب كتاب فضل العلم، باب املستأكل بعلمه واملباهي به١١٤ّاألول، ص

: ّ جاءت يف نفس اجلزء األول من أصول الكايف يف- كام يقول- وهي )٢(
 .اب فضل العلم، باب فقد العلامء ، كت٩٢ص
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ًسوف يكون حصنا هبذا القدر، أما إذا كان جمموع منظومة 
ًفال بد للفقيه حتى يكون حصنا وسو... املعارف الدينية ًرا أن ّ

ًيقف عىل منظومة هذه املعارف بكاملها، وإال ملا كان حصنا 
 .<ًوسورا جلميع املعارف
ًإنه يغلق بابا ويكون سدا : أخرىبعبارة >: ويوضح رأيه بقوله ًّ ّ

 ولكن تبقى األبعاد األخرى من الدين – أي عامل الفقه –ُأمام بعد 
ًمفتوحة ألن خيرتقها األعداء، فكريا وعقائديا ودين ًيا، إذن لكي ً

ًيكون السور كامال واحلصن تاما، البد للعامل أن يكون واقفا عىل  ًّ ّ ً
ًمجيع املعارف الدينية، وإال ملا كان حصنا تاما ًّ>. 

: بعدها ينتقل سامحته لالستدالل برواية ثالثة، وهي كام يقول
ما ورد يف كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله، الرواية >

 .<إن العلماء ورثة األن ياء: ×ق عن اإلمام الصاد
ماذا ورث األنبياء؟ هل ورثوا احلالل واحلرام >: ثم يتساءل

ّفقط؟ أم ورثوا كل املنظومة الدينية من توحيد ومعاد ومن نبوة  َّ
ّوإمامة وعدل؟ مضافا يف كل باب من هذه األبواب مئات بل  ً

ّآالف املسائل، هذه كلها البد أن يتوفر عليها العامل ح ّ تى يكون من ّ
 .<...ورثة األنبياء
ّإذا اختص اإلنسان يف قضايا احلالل واحلرام : ويضيف
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ًوالرسالة العملية، أفال يكون عاملا؟ نعم هو عامل ولكن يف ذلك 
ّوال يكون عامل دين، بل يكون عاملا باملعنى املختص فيه، . البعد ً

أخالق، كعامل فقه، والفقه جزء من الدين، أو عامل عقائد، أو عامل 
أما إذا وقف عىل مجيع املنظومة الدينية يكون عند ذلك عامل دين، 

 .<ومن ورثة األنبياء
ّأما عىل مستوى سرية أئمة أهل البيت >: ويتابع  :، فنسأل^ّ

ًفقط أم ورثونا فروع الكايف وأصوله؟ أيا  ّهل ورثونا فروع الكايف ّ ّ
، ومل يقل عرفتهّأول ا ين م: قال×منهام؟ لذا جتد أن أمري املؤمنني

 .<ّأول الدين كتاب الطهارة، أو التقليد، أو املعامالت
 

ّ وإلثبات صحة ما يدعيه السيد احليدري استشهد عىل كالمه  ّ
]: أي الكاشاين[قال >: يىل ما )١(ًأيضا باالصطالح، حيث نقل

ل، ّل فقه، فقد ترصفوا فيه بالتخصيص ال بالنقل والتحويّاللفظ األو
ّإذ خصصوه بمعرفة الفروع يف الفتاوى، والوقوف عىل دقائق عللها 

ّ املقاالت املتعلقة هبا، فمن كان أشد واستكثار الكالم فيها، وحفظ ّ
ًتعمقا فيها، وأكثر اشتغاال هبا، يقال هو األفقه، ولقد كان اسم  ً ّ

                                                 

ّعن كتاب املحجة البيضاء، للفيض الكاشاين، املجلد األول ص )١( ّ٨١ ،
 .العلومّكتاب العلم، بيان ما يدل من ألفاظ 
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ًالفقه يف العرص األول مطلقا   عىل علم الطريق إىل – أي يطلق –ّ
، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات األعامل، وقوى اآلخرة

ّاإلحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إىل نعيم اآلخرة، واستيالء  ّ
... ّ تفقهوا{: ّويدلك عىل ذلك قوله تعاىل. اخلوف عىل القلب

 وما به اإلنذار والتخويف هو هذا العلم، وهذا الفقه }و نذروا
 والسلم، واإلجارة، فذاك ال دون تفريعات الطالق واللعان

 .<حيصل به إنذار وال ختويف
ّويف هناية حديثة عن هذه النقطة خلص السيد كامل احليدري 

ّإننا نعتقد أننا البد أن نميز بشكل واضح بني املرجع >: رأيه بقوله ّ ّ ّ
الديني باملعنى الذي أرشت إليه، وبني املرجع يف مسائل احلالل 

، وذاك يقوم بدور آخر، وال داعي هلذا واحلرام، فهذا يقوم بدور
 .<اللغط الذي سمعتموه يف اآلونة األخرية

 

ّال  أجد أي استنكار عىل ما قاله السيد كامل احليدري حفظه 
اهللا يف هذه النقطة باخلصوص، فلامذا نجد احلساسية الكبرية عىل 

صطالحي كلامته يف التمييز بني عامل الدين وعامل الفقه باملعنى اال
ّللفقه، خصوصا وأنه استدل عىل رأيه بالقرآن الكريم وببعض  ّ ً
ّكلامت املفرسين، وببعض الروايات، وباالصطالح، حيث نقل عن 
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ّالفقه هو من املصطلحات التي بدلت: الفيض الكاشاين أنه قال ُ ...
 ّفهل هناك يا ترى أي إشكال عىل ما أورده يف كالمه هذا؟

ّهذا مع العلم بأن السي ًد احليدري حفظه اهللا ليس منفردا يف ّ
ّهذا الرأي، حيث إن الشيخ حممد مهدي شمس الدين يرى نفس  ّ

املرجعية يف >: هذا الرأي يف كتابه جتديد الفكر اإلسالمي، إذ يقول
املرجع . ّالدين أمر أكرب وأجل من أن تكون مرجعية يف الرشيعة

 املرجع يف أما. يف الرشيعة جمتهد جامع للرشائط، وهذا يكفي
الدين، فهو جتاوز مستوى احلكم الرشعي إىل املفهوم الرشعي، 

واملرجعية يف املفاهيم حتتاج إىل مستوى من . معرفة املفاهيم
اإلحاطة والعمق والشمولية تتجاوز كفاءات الفقيه، وهذه النقطة 

ّجيب أن نفرق بني املرجع يف الرشيعة وبني املرجع يف . غامضة
ّ الدين هو أوسع دائرة وأعم مسؤولية من املرجع املرجع يف. الدين

 .)١(<يف الرشيعة
إن هذا الكالم ال خيتلف عن كالم السيد كامل احليدري سوى 
يف األلفاظ فقط، وإال فهو من ناحية املضمون واحد، حيث 
يستخدم الشيخ شمس الدين عبارة املرجع يف الدين مقابل املرجع 

                                                 

ّراجع كتاب التجديد يف الفكر اإلسالمي للشيخ حممد مهدي شمس ) ١(
 .هـ١٤١٨م ـ ١٩٩٧، نرش دار املنهل اللبناين الطبعة األوىل، ٤٥الدين ص
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ري عبارة املرجع الديني، يف الرشيعة، ويستعمل السيد احليد
مقابل املرجع الفقهي أو املرجع يف احلالل واحلرام، وكالمها 

 .ّيؤديان إىل نتيجة واحدة
ّاملشكلة أن السيد احليدري كان يقصد بكالمه : قد يقول قائل ّ

هذا بأن علامءنا األعالم ومراجعنا الكرام هم ليسوا مراجع دين 
قه، وهنا تكمن املشكلة؟ بل مراجع فقه باملعنى االصطالحي للف

ّإننا إذا كنّا نعتقد أن املرجعية الدينية التي ننتسب : وهلؤالء أقول
إليها هي مرجعية دينية شاملة وليست مرجعية فقهية باملعنى 

 -ّ عىل األقل ألنفسنا–ّاالصطالحي، فإن عليـنا أن نثبت ذلك 
ّحتى نتأكد ونطمئن،  وال علينا بعدها مما يقصده السيد ا حليدري ّّ

ًبكالمه، ولكن املشكلة أن كثريا من املرجعيات الدينية لو راجعنا 
ًتراثها، فإننا لن نجد تركيزا واهتامما منها إال يف الفقه باملعنى  ً

ّبتعبري السيد احليدري أو ) مسائل احلالل واحلرام(االصطالحي 
 .بتعبري الشيخ شمس الدين) الرشيعة(يف 

ّيالت كالمه جانبا، وال نتعجل ّلذا فلنرتك السيد كامل وتأو ً
عليه، ولنبحث عن واقع مرجعياتنا الدينية من حيث احلكم 

ّوتأليفاهتا واهتامماهتا، هل هي منصبة فقط عىل  دروسها وأبحاثها
ّ أم هي منصبة عىل مجيع اجلوانب الدينية الفقه باملعنى االصطالحي
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ّ نقرر ّألن هذا املوضوع هو األهم، وبعدها علينا أن! األخرى؟
ّونقيم صحة كالمه من عدمه ّ. 

 

ّبعد أن بني السيد كامل احليدري حفظه اهللا رؤيته يف التمييز بني  ّ
الفقه القرآين والفقه االصطالحي، والفقيه باملعنى القرآين والفقيه 
 ّباملعنى االصطالحي، انتقل للحديث عام أسامه الرشوط الواجب

ًتوفرها يف العامل الديني وفق نظريته؛ إذ تساءل قائال ّما هي أهم >: ّ
ُاملعرفة الدينية؟ هذا الذي اصطلحت عليه يف املعارف واملحاور يف 

ّكتاب التفقه يف الدين، أنه حتديد دائرة التفقه، ما الذي نحتاج إليه  ّّ
 .<حتى نطلق عىل الشخص بأنه عامل دين، ومرجع ديني؟

هناك ثالثة حماور >: جابة عن هذا التساؤل قالويف مقام اإل
ّأساسية لكي نطلق عىل العامل بأنه عامل دين، وأنه من ورثة األنبياء،  ّ
ّوأنه من حصون اإلسالم، وأنه من ثغور الدين والفكر الديني،  ّ

ّالبد أن يتوفر   : عىل علوم ثالثة أساسية وهي– عامل الدين –ّ
ًأن يقف كامال عىل املنظومة :  أي،)التفسري(املعرفة بكالم اهللا 

 .ّالتفسريية، بام تشتمل عليها من مقدمات
ّأنا مل أتكلم يف ] والكالم للسيد احليدري[ًالتفتوا جيدا 

ّاملقدمات، ألنه لكل باب من هذه األبواب مقدمات ّ ّّ>... 
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لكي يكون : انظروا>: ولتقريب هذا املطلب إىل الذهن يقول
 – يعني يف الرسالة العملية – واحلرام ًاإلنسان فقيها يف احلالل

ماذا حيتاج؟ ال يكفي فقط أن يأخذ وسائل الشيعة، بل باإلضافة 
ّإىل ذلك البد أن يعرف اللغة، البد أن يعرف الرصف، البد أن  ّ ّ
ّيعرف البالغة، البد أن يعرف علم أصول الفقه، والبد أن يعرف  ّ

ّعلم الرجال، هذه كلها مقدمات، ولكن إذا تبح ّ ر اإلنسان يف ّ
اللغة، ويف النحو، ويف الرصف، ويف البالغة، ويف علم األصول، 

ّ، ولكن مل جيتهد يف الفقه، ال يسمى عامل فقه، ...ويف علم الرجال و
ّوإن تبحر يف املقدمات ّ. 

ّإذن أنا عندما أحتدث عن هذه املحاور الثالثة ال  أريد أن 
ّأتكلم عىل مستوى املقدمات، ألن لكل حمور  من هذه املحاور ّ

ّالثالثة مقدماته اخلاصة به ّ>. 
ّإذا البد أن يكون العامل عىل دراية كاملة >: ًويضيف قائال ً

بالتفسري، كام يكون له دراية كاملة بوسائل الشيعة، كيف لو أنك 
للصحيحة : ّسألت أي فقيه عن مصدر فتوى أفتى هبا، يقول

ه كالعجينة يف يد الفقيه الكذائية، أو للحسنة الكذائية، فكام أن الفق
ّكام عرب الشهيد حممد باقر الصدر- ّ كذلك البد أن يكون التفسري -ّ

 .<ومعرفة التفسري كالعجينة يف يد العامل الديني
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ًويتساءل السيد حفظه اهللا بعدها قائال ملاذا وضع التفسري >: ّ
ّضمن العلوم املهمة الواجب توفرها لدى عامل الدين؟ ّ>. 

ّألن أئمة أهل البيت >: ًلسؤال قائالوجييب عن هذا ا ّ^ 
ّأبلغونا أنه وقع يف كالمهم دس، وتزوير، ووضع، حتى أهنم لعنوا  ّ ّّ
ّكثريا من الوضاعني، وهذه كلها تكشف أن عملية الوضع كانت  ًّ ّ

ال يتبادر إىل الذهن أن عمليات .. واسعة النطاق يف ذلك الزمان
ًالوضع خمتصة باالجتاه اآلخر، أبدا عمل ية الوضع كانت موجودة ّ

 .<...يف الواقع الشيعي
ً أيضا أن كثريا من - ^أي األئمة -أبلغونا >: ًويردف قائال ّ ً

ّاألصحاب كانوا ينقلون الروايات باملعنى، وأبلغونا أنه وقع 
ِّكلموا الناس ْ  وأبلغونا أن- كام فعل صاحب الوسائل -تقطيع 

 ... كلامهتمّعىل قدر عقوهلم، وأبلغونا أن هناك تقية يف
ّجيد، إذا كان األمر كذلك، فكيف نميز الصحيح من السقيم  ّ

 يف هذه املوسوعة الضخمة من الروايات؟
اعرضوا كالمنا عىل : أعطونا ضابطة واحدة؛ قالوا: اجلواب

ّكتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فقلناه، وإال فهو 
من مل : ألكم باهللاوهنا أس. زخرف مل نقله، ارموا به عرض اجلدار

يقف عىل القرآن ومعارفه وال يعرف الناسخ من املنسوخ، وال 
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ًاملحكم من املتشابه، وال أن القرآن يفرس بعضه بعضا، كيف يمكنه  ّ
  .ّأن يعرض كالم األئمة عىل القرآن الكريم؟

عامل الدين : األصل األول]: والكالم للسيد احليدري[ًإذا 
ًليس بمعنى أن يكتب تفسريا، بل ّالبد أن يكون صاحب تفسري، 

ّاملهم أن يكون عنده إملام كامل بالتفسري، إن مل أقل البد أن يكون  ّ
ّجمتهدا يف التفسري، ألنني أعتقد أن التفسري من املقدمات القريبة ال  ّ ً

 .<ّمن املقدمات البعيدة لكي يستند فيها إىل أهل اخلربة
 فهو العقائد، ويف رياحليدّأما املحور الثاين الذي ذكره السيد 

ًكيف يمكن أن يكون العامل حصنا لإلسالم، >: هذا املحور يقول
ّوثغرا للدين، ويسد اهلجامت الفكرية، والثقافية، والعقائدية؟ وكم ً 

ّهو كبري، اهلجوم الكبري الذي تتعرض له مدرسة أهل البيت   .<؟^ٌ
ّواملحور الثالث واألخري الذي حتدث عنه السيد احليدري، ه و ّ

ّاملعرفة باحلالل واحلرام، وهنا أيضا ليس باملعنى الضيق املوجود  ً
هنا >: يف الرسالة العملية فقط، بل املعنى األوسع، ويف ذلك يقول

ّاعلموا أن مجلة من : ّالبد أن أقوهلا بشكل واضح ورصيح
ًالرسائل العملية قد عفا عليها الزمن، وفقدت فائدهتا، فمثال 

.  يف العروة الوثقى كثري منها هي كذلكّمسائل احلج املوجودة
ّاحلق واإلنصاف أن صاحب العروة السيد كاظم اليزدي  ّ+ 
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ًنفسه عندما طرح املسائل يف احلج كان ناظرا إىل مسائل عرصه،  ّ
ّولكننا مع األسف الشديد مازلنا نعلق عىل مسائل العروة الوثقى 

طة يف التي كانت لذلك الزمان، اآلن توجد مسائل جديدة مرتب
ّاحلج، وإذا أردنا أن نكتب مسائل احلج علينا أن نكتب فيها، إن  ّ

 .أردنا أن نكون بمستوى صاحب العروة الوثقى
ّأنه عندما أقول بأن ] والكالم للسيد احليدري[ّالبعض يتصور 

املسائل التي عرض هلا صاحب العروة انتهى دورها، فهذه إهانة، 
ًأن ذلك اإلنسان كان عارفا ًأبدا أنا أريد أن أقول . أو تسقيط

بزمانه، ونحن الذين مل نقف عىل مقتضيات زماننا وحاجاتنا 
الفعلية، وكثري من املسائل املوجودة يف الرسائل العملية فاقدة 

ولذا  ). رسالة عملية(ّللبعد العميل، مع أهنا رسالة اسمها عليها  
اذا مل: هل سأل أحد نفسه. ّجتدون أنه كثرت عندنا االستفتاءات

اآلن كثرت االستفتاءات، وأن الكتب التي تأيت يف أجوبة 
ألن : االستفتاءات حجمها أضعاف الرسالة العملية؟ اجلواب

ّاملكلف عندما حيتاج ملسألة، ويرجع للرسالة العملية ال جيد 
ّحاجته، ولذلك يضطر ألن يستفتي املرجع مع أن الرسالة العملية 

ً هذا أوال.ّالبد أن تكتب بحسب حاجة الناس ّ. 
 ، باحلالل واحلرامأنا نعني: وهو ،ر خاطئّ تصوكهنا: ًثانيا
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 ّجواحلصيام وال ةصالكالاحلالل واحلرام يف املسائل الفردية، 
أين ذهب احلالل .  هذا جزء من احلالل واحلرام، مع أنالزكاةو

واحلرام يف العالقات الدولية؟ اآلن عرشات من الرشكات التي 
ّ الصهيوين الذي يريد التسلط عىل رقابنا، أجيوز ّتتعامل مع العدو

أن نذهب هلذه الرشكات ونتعامل معها مع أننا نجد أننا عندما 
ّنتعامل معها نقوهيا، فهو نحو من اإلعانة عىل اإلثم، وليس بإثم 
ّفردي، هل سأل سائل ذلك؟ أم هل كتب مرجع يف رسالته 

 .<العملية متى جيوز ومتى ال جيوز؟
أنا ال : أرجع وأقول>: ّلسيد احليدري حفظه اهللاّثم يقول ا

إن املرجع الفالين جمتهد يف : ّأتكلم يف املصداق، قد يقول قائل
ّجيد أنا ال عالقة يل باملصداق، هذا تكليف . مجيع املعارف الدينية

ّاملكلف وهو يعينه، أنا أبني النظرية، واملفهوم، واملرشوع الذي  ّ ّ
 .<هأتبنّاه وأعتقده وأدافع عن

وهو الذي اجتهد : عندنا جمتهد مطلقإذن >: ويضيف سامحته
ّيف مجيع املعارف الدينية، وعندنا جمتهد متجزي وهو قد يكون 
ًجمتهدا متجزئا يف العقائد دون الفقه، وهناك متجزئ عامل باحلالل  ًّ
ّواحلرام بكل أبواهبا الفردية واالجتامعية والعالقات الدولية 

ًمع ذلك يبقى جمتهدا متجزئا، فإذا اجتهد والسلم واحلرب، ولكن  ً
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ّيف بعض األبواب الفقهية فهو متجزي يف املتجزئ ّ>. 
ّبعدها يتحدث السيد حفظه اهللا عن الفلسفة والعرفان ويضع  ّ

ًمل تقولوا شيئا عن الفلسفة؟ : قد يسأل سائل>: ًالتساؤل التايل قائال
عتقدين بأن إنني من امل: ًمل تقولوا شيئا عن العرفان؟ اجلواب

ّمن األدوات األساسية لفهم النص : الفلسفة والعرفان مها
ّالديني، كام أن من يريد أن يعرف علم الفقه فعليه أن يعرف علم 
أصول الفقه والنحو والرصف، فكذلك الفلسفة والعرفان هلام 
ًرضورة لفهم النص الديني وليسا بديال عنه، كذلك األمر بالنسبة  ّ

ّهو مقدمة لفهم الفقه، ولذلك أنا دعوت لعلم األصول الذي 
 .<لعلم أصول العقائد

 

ّحتدث السيد احليدري حفظه اهللا عن الرشوط الواجب  ّ
ّتوفرها يف املرجع الديني، وذكر منها رضورة إملامه بعلم التفسري، 

ّوعلل أمهية ذلك بقوله لكي يعرض الروايات عىل القرآن فإن >: ّ
 .< عرض احلائطّوافقتها وإال رضب هبا

ًوتكلم يف املحور الثاين عن علم العقائد وعلل أمهيته قائال ّ ّ ّ :
ًلكي يكون العامل حصنا لإلسالم أمام اهلجامت الفكرية >

 .<لألعداء
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ًبعدها تكلم عن علم الفقه قائال ّإنه ال يعني بالفقه هنا الفقه >: ّ
مسائل ّإنه ال يعني >: ً، وقال أيضا<املوجود يف الرسالة العملية

ّاحلالل واحلرام املتعلقة باملسائل الفردية فقط، بل يضم معها  ّ
 .<ّمسائل احلالل واحلرام املتعلقة باملسائل االجتامعية

ّمها رضوريان لفهم >: وبعدها أشار للفلسفة والعرفان وقال
 .ّ هذه خالصة ما قاله السيد يف هذه النقطة<...ّالنص الديني

ّفكار التي قدمها السيد احليدري ًواحلقيقة أن كثريا من األ ّ
ًحفظه اهللا قد طرحها غريه من علامئنا األعالم، فهي ليست أفكارا 
ّمبتدعة تقدم ألول مرة يف تاريخ التشيع، وباخلصوص األفكار  ّّ َّ
ّالتي قدمها وهو يتكلم عن علم الفقه، حيث جتد أمثال هذه  َّ

ّاألفكار، موجودة عند كل من السيد اخلميني، والش هيد الصدر، ّ
والشيخ حممد مهدي شمس الدين، والسيد حممد حسني فضل 

 .اهللا وغريهم، وسوف نذكر نامذج عىل ذلك فيام يأيت
 

ّيتحدث السيد اخلميني  ًموضحا رؤيته الفقهية يف بعض & ّ ّ
ّأما بالنسبة للدروس والبحوث داخل احلوزات >: ًخطاباته قائال

من بالفقه التقليدي واالجتهاد اجلواهري، وأرى عدم ّفإين أؤ
االجتهاد هبذا النهج صحيح، ولكن ال يعني . ّجواز التخلف  عنه
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ّهذا أن الفقه اإلسالمي يفتقر إىل املرونة، بل إن الزمان واملكان 
ّعنرصان رئيسيان يف االجتهاد، فمن املمكن أن جتد مسألة كان هلا 

ّسألة جتد هلا حكام جديدا يف ظل يف السابق حكم، وأن نفس امل ً ً
ّالعالقات املتغرية واحلاكمة عىل السياسة واالجتامع واالقتصاد يف 

ّأي أنه ومن خالل املعرفة الدقيقة للعالقات االقتصادية . نظام ما
ّواالجتامعية والسياسية املحيطة باملوضوع األول الذي يبدو أنه ال 

ّصبح موضوعا آخر يتطلب خيتلف عن السابق، ولكنه يف احلقيقه أ ً
ًحكام جديدا بالرضورة ًوهلذا ينبغي للمجتهد أن يكون حميطا . ً

ّفالشباب بل عامة الناس، ال يقبلون من املرجع . بقضايا عرصه
 ...واملجتهد االعتذار عن إعطاء رأي يف املسائل السياسية

إن اإلحاطة بسبل مواجهة التزوير والتضليل للثقافة الـسائدة 
ّ، وامتالك البصرية والرؤية االقتـصادية، واالطـالع عـىل يف العامل

ــسياسات  ــة ال ــاملي، ومعرف ــصاد الع ــع االقت ــل م ــة التعام كيفي
ّواملوازنات وما يروج له الساسة، وإدراك موقع القطبني الرأسـاميل 
ّواملاركيس ونقاط قـوهتام وضـعفهام، إذ أهنـام حيـددان يف احلقيقـة  ّ

ّ كل هذا يعترب من خصائص وسامت ّإسرتاتيجية النظام العاملي؛ إن
 ...املجتهد اجلامع

ّفالبد للمجتهد من التحيل باحلنكة والذكاء وفراسة هداية  ّ
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وجيب أن يكون . املجتمع اإلسالمي الكبري وحتى غري اإلسالمي
ّمديرا ومدبرا حقا، فضال عن اتسامه باخللوص والتقوى والزهد  ً ً ّ ً ًّ

 .)١(<الذي هو من شأن املجتهد
ّ هنا تشاهبا بني كالم السيد اخلميني تالحظ ّوكالم السيد &ً

ّ إنه ال يعني بالفقه مسائل -احليدري-كامل احليدري، حيث يقول 
احلالل واحلرام يف املسائل الفردية املوجودة يف الرسائل العملية، 

أين ذهبت مسائل احلالل واحلرام وما ينبغي >: ًويتساءل مستنكرا
الجتامعية؟ أين ذهب احلالل واحلرام يف وما ال ينبغي يف األمور ا
ينبغي >: ّ يف حني يقول السيد اخلميني<العالقات الدولية؟

ّفالشباب بل عامة . ًللمجتهد أن يكون حميطا بقضايا عرصه
الناس، لن يقبلوا من املرجع واملجتهد االعتذار عن إعطاء رأي يف 

 .<املسائل السياسية
 

ّحتدث الشهيد الصدر يف نقد رؤية الفقهاء التقليديني يف 
 وهي –انحسار الفقه يف املجال الفردي وعدم انفتاحه عىل املجتمع 

ّنفس النقطة التي حتدث عنها السيد كامل احليدري  ً قائال أي –ّ
ّهذا االجتاه الذهني لدى الفقيه مل يؤد فقط إىل >: الشهيد الصدر

                                                 

 .٢١: ٢٢راجع صحيفة اإلمام ) ١(
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ّفقه من الناحية املوضوعية بل أدى بالتدريج إىل ترسب انكامش ال ّ
الفردية إىل نظرة الفقيه نحو الرشيعة نفسها، أي إن الفقيه وبسبب 
ّترسخ اجلانب الفردي من تطبيق النظرية اإلسالمية للحياة يف 
ذهنه واعتياده أن ينظر إىل الفرد ومشاكله، عكس موقفه هذا عىل 

ّطابعا فرديا، وكأن الرشيعة ذاهتا كانت ّنظرته إىل الرشيعة فاختذت  ً ً
تعمل يف حدود اهلدف املنكمش الذي يعمل له الفقيه فحسب، 

 .<وهو اجلانب الفردي من تطبيق النظرية اإلسالمية للحياة
ًويف معرض تعليقه عىل فهم النص، أشار السيد الشهيد أيضا  ّ ّ

 الذي مل ّإىل الذهنية الفردية، وانكامش الذهنية االجتامعية وللحد
ًمثال يف ) األسد(يعد بإمكان البعض االنسالل من فهم كلمة 

سياقها االجتامعي، وانحساره إىل اجلانب الفردي املطلق، أي 
فاللفظ قد يصلح للتعبري عن >: اجلانب العبادي للفرد، فيقول

ّعدد من املعاين ولكنه يظل ظاهرا يف معنى خاص من تلك املعاين،  ً ً ّ
: ستخدمه للتعبري عن احليوان املفرتس فتقولكلفظ األسد، قد ت
 وقد تستخدمه للتعبري عن شجاعة اإلنسان ،األسد ملك الغابة

 .< ...هذا اإلنسان أسد: فتقول
ًإذا كان النص مرتبطا بالعبادات فيجب فهمه >: ًويضيف قائال ّ

ّعىل أساس لغوي ولفظي فقط، وال جيوز أن يفهم عىل أساس  ّ
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ّويأيت دور الفهم االجتامعي للنص حني .. .ّارتكاز اجتامعي مسبق
ّفإن الفقيه يف الدرجة األوىل . ينتهي دور الفهم اللفظي اللغوي له

ّحيدد املعطى اللغوي واللفظي للنص، ثم بعد أن يعرف معنى  ّ
ّاللفظ يسلط عليه االرتكاز االجتامعي ويدرس املعنى بالذهنية 

أشياء جديدة مل تكن ّفتظهر له من النص  ...االجتامعية املشرتكة
: ّعىل مستوى الدرجة األوىل يف حدود الفهم اللغوي للفظة أي

ًإذا فهمنا النص فهام اجتامعيا فسوف نكون أقرب إىل واقع > ً ّ
 .)١(<احلدود املحتملة لتلك األحكام

 

 حممد حممد صادق ّترتدد يف كلامت الشهيد الصدر الثاين
الصدر عبارة احلوزة الساكتة أو الصامتة يف إشارة منه ونقد 

ّوهذا مالحظ يف األرشطة املسجلة له، وكذلك . للعلامء الصامتني
ًاألنانية جيال بعد >وصف املنتسبني للحوزة بالذين غلبت عليهم 

 <علامء االستخارة> وممن أسامهم ،& حسب تعبرياته <جيل
إمامة :  الذين ال جييدون سوى أربعة أشياء هي<مراجع احلقوق>و

ًاجلامعة، والدرس، ومجع احلقوق، وإصدار الفتاوى، التي غالبا ما 
                                                 

 ـ ١٦٤ً راجع كتاب أزمة العقل الشيعي، نقال عن كتاب احلسني، ص)١(
١٦٦. 
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ّتتعلق باألحكام الفردية وأحكام الشكوك ومسائل التخيل  ّ
 .)١(والنجاسة والطهارة

ّوهذه الرؤية يف جمملها تشابه إىل حد ليس بالقليل رؤية السيد  ّ
 . تعاىلاحليدري حفظه اهللا

 

ّحتدث الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف كتابه  التجديد يف >ّ
 عن رؤيته الفقهية، وهي رؤية تتطابق يف بعض <الفكر اإلسالمي

ّأجزائها مع نظرية السيد كامل احليدري، خصوصا فيام يتعلق  ً ّ
 للمجال االجتامعي، ويف برتكيز الفقه يف املجال الفردي وإمهاهلم

ًإن الفقيه جيب أن يكون ملام بقضايا عرصه ومشاكل >: ذلك يقول ّ ّ
جمتمعه أو مشاكل البرش املعارصين، ومن األمثلة الشائعة يف هذه 
ّاأليام أن نتحدث عن كل ما يتصل بقضايا البيئة مثال، غري أنه ال  ّ ًّ ّ

 -ي املدريس  الفقه التقليد-يوجد يف الفقه اإلسالمي بوجه عام 
ّال يوجد فقه بيئي، إذا صح التعبري، وهذه مسألة تثار حوهلا 
ّإشكاليات كثرية، كأن يأيت ممول أو رشكة وطنية أو خمتلطة أو 

                                                 

ً راجع الكتاب السابق نقال عن مرجعية امليدان لألستاذ عادل رؤوف، )١(
وكتاب اغتيال شعب لألستاذ فائق الشيخ عيل، وكتاب رجل الفكر وامليدان 

 .ملجموعة من الباحثني
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ّأجنبية وينشئ مصنعا ويلوث البيئة بنفاياته، ففي الفقهاء من  ً
 نعم، هذا عمل مرشوع، ألن – حسب الفقه التقليدي –يقول 

ّأمواهلم وليس من حقنا أن نمنعهم، بينام يف ّالناس مسلطون عىل 
ّرؤية فقهية أخرى لتفاعالت كل عمل برشي مع املجتمع يمكن 
ًأن يكون بالفعل هناك اجتهاد خمالف بأن نمنعه، فهو ليس مسلطا  ّ

 .)١(<عىل أمواله بشكل مطلق
ّإن مناخ االجتهاد حيتاج عىل >: &أما عن املناهج فيقول 

ًن هناك نقصا منهجيا، ال أقول خلال إعادة نظر، ويبدو يل أ ً ً ّ
ًمنهجيا، يوجد نقص منهجي، مثال عىل ذلك وهو مثال كبري 

ما تعارف عليه الفقهاء من اعتبار أن آيات األحكام يف : وخطري
: ّالقرآن الكريم هي مخسمئة وبضع آيات، بينام نحن نالحظ أوال

اهللا العزيز أن نسبة اخلمسامئة، نسبة آيات األحكام إىل مجيع كتاب 
ّهي أقل من العرش، وهو أمر مثري للتساؤل أن يكون أكثر من 
ًتسعة أعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصصا وعقائد وأن تكون 
ًآيات األحكام أقل من عرش، أمر مثري للتساؤل، علام بأن آيات  ُ ّ
ّالعقائد املبارشة هي أقل بكثري من العرش أيضا، يبقى كل ما بقي،  ًّ

                                                 

ّ راجع كتاب التجديد يف الفكر اإلسالمي، للشيخ حممد مهدي شمس )١(
 .١٤١٨ـ١٩٩٧، دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىل ١٧ص: الدين
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ّنية أعشار الكتاب الكريم قصص ومواعظ، إنه أمر أكثر من ثام
 واهللا تعاىل أعلم ونسأله -ّيف التدقيق، أدعي . حيتاج إىل بحث

 أن آيات األحكام هي أكثر بكثري مما تعارف عليه -العصمة 
 .<الفقهاء واألصوليون

ّويتحدث عام يتصل بفقه األفراد فيقول ّّ: 
ني القدماء جزاهم ّإن الفقهاء رضوان اهللا عليهم واألصولي>

ًاهللا عنّا خريا، انطلقوا يف تعاملهم مع القرآن باعتباره فقط آيات 
ّاألحكام املبارشة التي يتعاطوهنا، وهي ما يتصل بفقه األفراد؛ 
عبادات الفرد؛ جتارة الفرد، جريمة الفرد، األرسة، ال أعرف ملاذا 

يايس ّغفلوا عن البعد الترشيعي للمجتمع ولألمة يف املجال الس
والتنظيمي وللعالقات الداخلية يف املجتمع وعالقات املجتمع مع 

 .)١(<...املجتمعات األخرى غري املسلمة
ًوحتدث الشيخ شمس الدين عن الفتاوى الفقهية قائال ّ: 

ّإن الفتوى املجردة حتدد التكليف الرشعي الفوقي، التكليف > ّ ّ
الذي ) ركياحل(الرشعي يف مستوى التجريد، ال التكليف العميل 

ّالبد أن ترتكز فيه الفتوى العملية عىل الوقائع امليدانية واملعطيات 
                                                 

 .١٨ راجع الكتاب السابق ص)١(
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ّوهذا هو نفس ما قاله السيد كامل . )١(<القائمة عىل أرض الواقع
 .احليدري حفظه اهللا، ولكن بأسلوب آخر وبعبارات أخرى

ّأما فيام يتعلق بالفلسفة، فإننا نجد أن الشيخ حممد مهدي 
ّ مع السيد كامل احليدري، ففي الوقت الذي شمس الدين خيتلف

ّ لفهم النص الديني، ّإن العرفان رضوري: ّنجد السيد كامل يقول
ّيرى الشيخ شمس الدين بأن الفلسفة أثرت يف علم أصول الفقه 
: ّمما ساهم يف شل الفقه اإلسالمي يف جوانب كثرية، حيث يقول

ّصول تأثر يف علم األصول حدث خلل، برأيي، وهو أن علم األ>
ًيف وقت مبكر جدا بعلم الكالم والفلسفة، فأصبح شيئا ً فشيئا  ً ً ّ ّ
ًمقصدا بذاته، بينام هو آلة، جمرد منهج، وسيلة، وازاداد تعقيدا  ًّ
بدخول املصطلح الفلسفي ومناهج البحث الفلسفي، كأن نبحث 
ًعن أصالة الوجود أو أصالة املاهية مثال ضمن مسألة أصولية 

 .<...ّمع نص منطوق موحى به يف السنّة أو الكتابنتعامل فيها 
فنحن أصبحنا يف علم األصول، يف كثري من >: ّثم يقول

ّاحلاالت، نذهب بوسيلة إىل غاية أخرى، وحتول علم األصول يف 
ّكثري من املوارد إىل غاية بحد ذاته، وهذه ناحية شديدة اخلطورة، 

ّوأعتقد أهنا شلت الفقه اإلسالمي يف جوانب  كثرية، وانعكست ّ
                                                 

 .٣٩ راجع الكتاب السبابق ص)١(
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  .)١(<...ّعىل وضع األمة وعىل العقل املسلم
ّوقبل أن يقول هذا الكالم تكلم الشيخ شمس الدين عن علم 

َلقد صيغ علم األصول وفقا ً هلذه الرؤية، ال أريد >: ًاألصول قائال
أن أقول إن علم األصول بحسب أصل وضعه كان فيه خلل، 

 باعتباره –م األصول ّفهذا بحث آخر عظيم األمهية، ولكن عل
ّركنا أساسيا من مكونات االجتهاد  ً  جيب أن يستجيب لرؤية –ً

فقهية أوسع من الرؤية السائدة اآلن، وهذا يقتيض أن يفحص 
ًالفقهاء واألصوليون الشيعة اإلمامية يف القرنني األخريين تطويرا 
ّمهام يف اجتاه العمق، خرج به يف كثري من األبحاث عن جماله  ً ّ

ًيل، وهو الرشيعة، ليجعل منه بحثا فلسفيا األص ً كالميا جتريديا، –ً ً
ال عالقة له بقضايا االستنباط من الكتاب والسنّة، من دون أن 

 .)٢(<يساهم هذا اإلطالق يف توسيع جمال االستنباط الفقهي
وهذا الكالم مل يقله فقط الشيخ شمس الدين، إذ نجد ما 

إن املجتهدين يف >: يث يقولح &ّيشبهه عند السيد حمسن األمني 
النجف األرشف اهنمكوا يف علم األصول والفقه إىل درجة 

ً، ويرضب عىل ذلك مثال باملريزا حبيب اهللا الرشتي <اإلفراط
                                                 

 .٢٢ راجع الكتاب السابق ص)١(
 .١٩ راجع الكتاب السابق ص)٢(
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ًهـ الذي كان أعظم املجتهدين تدريسا يف ١٣١٢ّاملتوىف سنة 
ّزمانه، وكان يعمد يف درسه إىل التطويل العجيب حتى قيل إنه 

ًف البيع شهورا، وكان ذلك مألوفا يف ذلك الزمان، بقي يف تعري ً
ّولكنه يف رأي السيد حمسن األمني من قبيل تضييع العمر يف ما ال 

ّإن عرشات املجلدات >: ّويقول السيد حمسن األمني. فائدة فيه ّ
ًالضخمة كتبت يف علم األصول، فكان ذلك تعقيدا للعلم وتبعيدا  ً

ّال تعبيدا، ولو كانوا قد نقحو ّا تلك الكتب وهذبوها  لكان ً
 .)١(<ًعرشها كافيا

ّكذلك نجد مثل هذا الرأي أيضا عند السيد حممد حسني فضل  ّ ً
إن االستغراق يف اجلانب العقيل املوجود يف علم >:  حيث يقولاهللا

ّاألصول خاصة عند الشيعة، وبعد تطور املدرسة األصولية  ّ
ّاملعريف للنص، ونحن ّعندهم، ربام يبعد الفقيه عن الصفاء والفهم 

ًنعرف أن النص يقوم أصال عىل أساس الفهم املعريف، ولكن  ّ
ًبعض الناس جتده يتعاطى مع النصوص كام لو كانت خطوطا 
ّهندسية جامدة، بينام نعترب أن النص حالة متحركة ويف تفاعل دائم  ّ

األمر الذي أنشأ فجوة بني مضمون الفكر األصويل، .. مع احلياة
                                                 

أعيان الشيعة، للسيد حمسن : ًعقل الشيعي، نقال عن راجع كتاب أزمة ال)١(
 .٤٢١ ص٥ج: األمني
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ّق التي يطل عليها احلكم الرشعي ويتحرك يف إطارها، وبني اآلفا ّ
ّوهذا هو الذي أدى إىل أن يبتعد الكثريون من الفقهاء، عن 
الذهنية العفوية التي تستطيع أن تفهم بطريقة طبيعية، وربام أصبح 
بعضهم يرون أن تعقيد األلفاظ هو أساس يف العلم، بحيث إن 

ّمفهوم فإهنم ال يعتربونه اإلنسان لو كتب نظرية أصولية بأسلوب 
ّأسلوبا علميا، كام أهنم يرون اإلنسان الذي يفهم النص بطريقة  ّ ً ً

ّعقالنية سطحيا غري متعمق، ألهنم يتعاملون مع  النصوص ً
 .<...ويدرسوهنا دراسة هندسية وعىل أساس السنتيمرتات

إن للمفاهيم الدور الكبري يف فهم النصوص >: ًويقول أيضا
ّمتثل القاعدة الفكرية للترشيعات املختلفة، ولكن الرشعية ألهنا 

ّاملشكلة أن الفقهاء يتناولون جسم النص وال يتناولون روحه عىل 
 .)١(<ّأساس تعاملهم الضيق مع املفاهيم

ّوحول هذه النقطة التي طرحها السيد فضل اهللا، بودي أن  ّ
ّأشري إىل نقطة هامة مل يتطرق هلا السيد احليدري، وقد ذكرها ّ ّ كل ّ

ّمن السيد فضل اهللا والشهيد السيد حممد باقر الصدر، وهي أن  ّ ّ
ّالفقه واألصول غري كافيني، ألهنام بتعبري السيد فضل اهللا ال  ّ
ّيتناوالن روح النص، وبتعبري السيد الشهيد الصدر يمآلن العقل 

                                                 

 .١٠٢ راجع الكتاب السابق ص)١(
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ّوال يمآلن الضمري، حيث يقول السيد الصدر وهو يتحدث عن  ّ
ّإن مطالب الفقه واألصول متأل عقل >: مطالب الفقه واألصول

ّاإلنسان ولكنّها ال متأل ضمريه وال متأل وجدانه، أي إن العامل إذا 
ًانكب عىل الفقه واألصول فقط فسوف يمتلئ عقله علام ولكن  ّ

 .)١(<ًضمريه أو وجدانه قد يبقى فارغا
 حفظه اهللا احليدريّوكنت أمتنّى أن أعرف وجهة نظر السيد 

ّنقطة بالتحديد، ألنني أراها من النقاط اهلامة التي حول هذه ال
 .ينبغي أن تثار وتناقش

 

ّإن كالم السيد احليدري فيه إهانة للعلامء، وإال : قد يقول قائل ّ ّ
ّماذا تسمي متييزه بني عامل احلالل واحلرام وعامل الدين، أليس مجيع 

ّن وليسوا علامء حالل وحرام؟ إن كالمه هذا علامئنا هم علامء دي
ّتشكيك يف قدرة العلامء العلمية، حيث جيعل العامة والبسطاء 

ّتشكك يف علميتهم ورشعية تقليدهم ّ. 
ّإذا كان السيد احليدري قد وصف بعض العلامء بأهنم : نقول ّ

ّعلامء حالل وحرام وليسوا علامء دين، فإن السيد اخلميني  قد  &ّ
 كام ينقل عنه بعلامء احليض والنفاس، وقال عنهم وصف بعضهم

                                                 

ّ راجع الكتاب السابق نقال عن كراس املحنة، للشهيد الصدر)١( ً. 
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األفاعي الرقطاء، الليني امللمس، األغبياء، املربقعني بالقدسية، 
ّاملتخلفني، الذي قصموا ظهر النبي والذين فيهم مرتزقة  ’ ّ

وعمالء وفيهم من هو أسوأ من شمر وأسوأ من يزيد بن معاوية 
ّفامذا نسمي . )١(مّوغريهم من املعممني الالهثني وراء بطوهن

ًكلامت السيد اخلميني هذه؟ هل نعتربها أيضا إهانة للعلامء؟ ّ!! 
ّوكذلك ماذا نسمي قول الشهيد السيد حممد باقر الصدر يف  ّّ
ّخطاب املحنة الشهري بأن احلوزة ظهر إفالسها، واملسؤولية يف 

فمن . )٢(ذلك عىل املنتسبني هلا قبل أن تكون مسؤولية غريهم
نتسبون املسؤولون عن إفالس احلوزة الذين قصدهم هؤالء امل

هل نعترب هذه الكلامت إهانة ! الصدر؟ أليس هؤالء من العلامء؟
 للعلامء؟

باإلضافة إىل هذه الكلامت رأيت عبارات أخرى للشهيد 
الصدر يصف فيها أوضاع احلوزة، وهي عباراته يف رسالة بعثها 

ًللشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضيل ردا  عىل رسالة بعثها األخري له ّ
                                                 

ّ راجع الكتاب السابق نقال عن خطاب اإلمام اخلميني الشهري املوجه إىل )١( ً
ه الكثرية حول املؤسسة الدينية وطلبة هـ وبيانات١٤٠٩ رجب ١٥العلامء يف 

ّتنبيه األمة وتنزيه امللة(العلوم الدينية، وكذلك كتاب  لإلمام النائيني، ) ّ
 .١٣٣ ص١٩٩٦ سنة ١مؤسسة نرش تراث اإلمام ط) موعد اللقاء(وكتاب 

 .ً نقال عن خطاب املحنة٤٤ راجع الكتاب السابق ص)٢(
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والواقع >: - الصدر–بعد سفره من النجف األرشف، يقول فيها 
ّأن مما حيز يف نفيس أن تكون أوضاع احلوزة بشكل يزهد يف اإلقامة 
ّفيها أمثالكم ممن يرفع الرأس عاليا، ويشكل رقام من األرقام احلية  ًُ ّ ً ّ

 أن ينمو -ثرها ّ رغم كل  تبع-عىل عظمة هذه احلوزة التي تتيح 
ّالطالب يف داخلها بجهده اخلاص إىل أن يصل إىل هذا املستوى 

ًاملرموق فضال وأدبا وثقافة ً ًوعىل أي حال، سواء ابتعدت عن . ً ّ
ًاحلوزة مكانا أو قربت، فأنت من آمال احلوزة ومفاخرها، وأرجو 

ًأن ال يكون انقطاعك عنها إال شيئا عرضيا ً>)١(. 
ّلتي تكلم عنها الشهيد الصدر يف هذه ما هي هذه األوضاع ا

ًالرسالة؟ هل تعني كلامته هذه أنه كان راضيا عن أوضاع احلوزة  ّ
 !وعلامئها؟

ّكذلك كيف نفهم ما تردد يف كلامت الشهيد الصدر الثاين 
ّحممد حممد صادق الصدر من استخدامه لعبارة احلوزة الساكتة أو  ّ

متني، وهذا مالحظ يف الصامتة يف إشارة منه ونقد للعلامء الصا
األرشطة املسجلة له، وكذلك وصف املنتسبني للحوزة بالذين 

 ومن & حسب تعبيراته <األنانية جيالً بعد جيل>غلبت عليهم 
                                                 

، تأريخ ووثائق، حلسني منصور راجع كتاب الدكتور عبد اهلادي الفضيل )١(
 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠ الطبعة األوىل، نرش مداد للثقافة واإلعالم ٢٤٨الشيخ ص
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 الذين ال جييدون <مراجع احلقوق> و<علامء االستخارة>أسامهم 
إمامة اجلامعة، والدرس، ومجع احلقوق، : سوى أربعة أشياء هي

ً، التي غالبا ما تتعلق باألحكام الفردية وأحكام وإصدار الفتاوى
ماذا نعترب هذه . )١(الشكوك ومسائل التخيل والنجاسة والطهارة
ّأليست كلامت السيد ! الكلامت؟ هل نعتربها إهانة للعلامء أم ال؟

ّأخف وألطف من ) علامء احلالل واحلرام(كامل احليدري وعباراته 
 !.عبارات غريه؟

 

ّحتدث السيد كامل احليدري عن مسألة التقليد واملعايري التي  ّ
ّمن أهم مسائل باب االجتهاد >: تتبع يف اختيار املرجع، إذ قال

والتقليد هي مسألة امليزان يف تشخيص األعلم واألكفأ، وعندما 
ًأقول األكفأ ال أتكلم عن البعد اإلداري، وإنام أعني األكفأ علميا  ّ ّ

ًليا أن يكون حصنا لإلسالم، وحصنا ملدرسة أهل واألقدر عم ً ً
ّإذا القضية عندما أعرب. ^البيت   واألعلم، مقصودي  األكفأً

، األعلم ^األكفأ واألعلم عىل حفظ ثغور مدرسة أهل البيت 
عىل أن يدافع عن مباين مدرسة أهل البيت، وعىل أن جيعل الذين 

                                                 

ً راجع كتاب أزمة العقل الشيعي، نقال عن مرجعية امليدان لألستاذ عادل )١(
 .رؤوف، وكتاب شعب لألستاذ فائق الشيخ عيل
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ن فكري يعيشون يف دائرة وكنف أهل البيت يف أمن وأما
ّوإذا مل يكن املتصدي عامل دين باملعنى الذي أرشت ... وعقدي

إليه، كيف يمكنه أن حيفظ الدين، وفاقد اليشء ال يعطيه؟ كيف 
ًيمكنه أن يكون حصنا وسدا منيعا أمام هجوم األعداء؟ ً ًّ>. 

ّبعدها شكك السيد كامل احليدري حفظه اهللا يف فعالية املعايري  ّ ّ
عملية اختيار األعلم كالشياع، وسؤال أهل التقليدية وحدها يف 

يف اعتقادي يف املكان الذي نعيش فيه ال يمكن >: اخلربة، إذ يقول
 لن تنتج النتائج ألهنااالعتامد عىل هذه الضوابط مئة باملئة؛ 

ّالصحيحة يف األعم األغلب، وخصوصا عندما تتوسع احلوزات  ًّ
 .<العلمية

نا حوزة علمية، وفيها مئة ّلعله لو كانت عند>: ًويردف قائال
طالب وهناك ثالثة أساتذة بحث خارج، يمكن لشخص أن 

هذا هو األعلم، ولكن لو أتينا حلوزة كحوزة النجف : يقول
ّبتارخيها وبأعالمها، كيف يمكن لشخص واحد أن يطلع عىل 
ّتراث كل هؤالء األعالم ويشخص بعدها بأن هذا هو األعلم؟  ّ ّ

 ألف طالب ٦٠ة قم التي فيها زهـاء كيف إذا أضفنا إليها حوز
 من األعالم واألساتذة ،  كيف - إن مل أقـل املئات -وعرشات 

ّعرشة أو بينة أو عرش بينات أن حييمكن لشخص واحد أو  ّددوا  ّ
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ًاألعلم؟ كيف نستطيع أن نقف عىل كل تراث هؤالء؟ خصوصا  ّ
بل ّونحن نعلم بأن مجلة من هؤالء ال يوجد لدهيم تراث مكتوب، 

ّقد نجد أنه يف عرص واحد أن هذا البينة يقول هذا أعلم وذلك ... ّ
ٌّيقول ذاك أعلم، وإذا نجد عندنا مخسني بينة كل يقول عن  ّ

 .<!!هذا أعلم: شخص
ًأما عن الشياع فيتحدث السيد احليدري قائال ّ ّ ّوأما الشياع يف >: ّ

ّعرص ثورة االتصاالت والفضائيات، فإن إجياد الشياع أسهل م ا ّ
وهذه ال أريد أن أسقط اعتبارها، ولكن أريد أن أقول ... يكون

 .<ًإهنا ليست طرقا آمنة ومطمئنة للوصول إىل اهلدف
ًويضيف موضحا ّوجدت كالما ألحد كبار املحققني، >: ّ ً

ّوبتعبري صاحب امليزان السيد الطباطبائي يعرب عنه بأنه قال ّ أحد : ّ
ّأعاظم املحققني، إشارة للشيخ حممد  ً  حسني كاشف الغطاء؟ّ

عىل القول بوجوب تقليد : )١( عن هذه القضية& ُ سئل
ّاألعلم، هل يتعني بالشياع يف زماننا هذا، مع شيوع بعض 

ّ البد من قيام راض الفاسدة من األغراض السياسية، أماألغ
ّالبينة، وإذا تعارضتا فأيتهام مقدمة؟ ّ ّ>. 

                                                 

ّار املحجة البيضاء  يف كتاب له اسمه الفردوس األعىل، تعليق نفسه، د)١(
 . ، السؤال اخلامس٧٩ص
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ا وقع تعارض أي إذ>: ًالسؤال قائالاحليدري ّويرشح السيد 
ّيف الشياع أن فالنا هو األقدر واألكفأ للتصدي أو فالن، فام هو  ً ّ

 .<امليزان يف ذلك؟
ًثم يقول جميبا ًميزانا مهام جدا  الشيخ كاشف الغطاء َيذكر >: ّ ًّ ً ّ
ّبعد مقدمة مفص ًلة ال أريد أن أشري إليها ألهنا ستأخذ وقتا كثرياّ ً. 

ّطبعا السيد القايض الطباطبائي امل ّحيش عىل الكتاب، ينقل ً
ّهذا الكالم عن الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء عن حاشية له 

ذكرنا يف تعاليقنا عىل كتاب سفينة : عىل كتاب سفينة النجاة، يقول
، ما هو املعيار الصحيح ٦١ طبعة٢٨النجاة، اجلزء األول ص

ّوما أكثر املدعني هلذا : يقول... )١(الذي ال ميل فيه وال حيف
وما أكثر املخدوعني ! ّصب، والسيام يف هذه العصور التعيسةاملن

ّهبم جهال أو لغرض، والغرض يعمي ويصم، وال حول وال قوة  ّ ً
ّإال باهللا، ولقد ذكرنا أن أحسن معيار عن صدق هذه الدعوى  ّ

هو اإلنتاج ] ّيقصد صدق املدعي لألعلمية وللمرجعية[وكذهبا 
ن طريقة اإلمامية من زمن وأ، ّالعلمي وكثرة املؤلفات النافعة

ّاألئمة إىل عرصنا القريب هو أن املرجعية العامة والزعامة الدينية  ّ
                                                 

ّ هذه احلاشية ينقلها السيد الطباطبائي حمقق الكتاب، عن الشيخ حممد )١( ّ ّ
 . كاشف الغطاء يف تعليقاته عىل سفينة النجاةنيحس
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ّتكون ملن انترشت وكثرت مؤلفاته كالشيخ املفيد، والسيد 
املرتىض، والشيخ الطويس الذي تكاد مؤلفاته تزيد عىل األربعة 

ًبل أيضا يف ، ّولكن ليس كلها يف احلالل واحلرام فقط[مئة 
 )١(]لتفسري، والعقائد، ودفع الشبهات، والكالم، واحلديثا

ّوالشيخ الصدوق الذي لديه ثالثامئة مؤلف، وهكذا هو امليزان 
ّالصحيح، واملعيار العادل إىل زمن السيد بحر العلوم صاحب 
املصابيح، والشيخ األكرب صاحب كاشف الغطاء إىل الشيخ 

 .<األنصاري
: ّول السيد كامل احليدريأما بعد الشيخ األنصاري كام يق

ّجتدون أن األعالم املتصدين عندما تنظر إىل تراثهم الذي يقرب >
ّجتدها كلها ذات بعد واحد، ... ًمن سبعني جملدا، أو مئة جملد

 ...وهي يف احلالل واحلرام
ّولكن للحق واإلنصاف البد أن يقال أن أمثال اإلمام  ّ

ّاخلميني، والسيد اخلوئي، وأمثال السيد  ّحممد باقر الصدر، وأمثال ّ
 جتدون - اآلن ال أريد أن أذكر األسامء -أعالم كبار يف حوزة قم 

عندما تنظرون إىل تراثهم أنه كام يشتمل عىل الفقه واألصول 
 .<يشتمل عىل الرجال والتفسري والعقائد

                                                 

 . هذا تعليق من سامحة السيد احليدري)١(
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ّوعندما أقول عقائد البد أن تلتفتوا أن >: ّويضيف السيد ّ
 :ّيانالعقائد فيها بعدان أساس

 . بيان األصول العقائدية التي نعتقدها: ّالبعد األول
اآلن لو ترجعون إىل كتبنا . هي يف علم اخلالف: البعد الثاين

ّاألساسية يف اإلمامة جتدوهنا يف األعم األغلب أهنا كتبت يف علم 
ًاخلالف، أي أن املخالفني يقولون أن عليا هو اخلليفة الرابع ونحن  ّ ّ

ّما من هم األئمة؟ ما هي مقاماهتم؟ ما هو نقول غري ذلك، أ
ّعلمهم؟ ما هي درجاهتم؟ هل عندهم والية تكوينية؟ هذه كلها 

 .<مل تبحث، وال توجد رسائل كاملة يف هذا املجال
: يعود بعدها ليواصل كالمه حول معايري اختيار املرجع فيقول

ّنحن نعتقد أن واحدة من أهم وال أقول األهم> هو الرتاث،  )١(ّ
فقد يكون العلم . وعندما أقول الرتاث ال أقصد الرتاث املكتوب

من األعالم ال يوجد عنده تراث مكتوب، ولكنه مشغول يف 
ّاحلوزات العلمية زهاء ستني عاما، بتدريس خمتلف هذه املواد ً ّ ...

ًكيف أنه عندما يشار إىل شخص أنه هذا منذ ثالثني عاما يدرس  ّ ّ
ّالفقه، ولعله ليس عنده أي ّاملهم أنه معروف عنه ..  كتاب فقهيّ
                                                 

، ًة نبقيها أيضاّ حتى الشياع نبقيه عىل حاله، البينة نبقيها، شهادة أهل اخلرب)١(
ًوأمورا أخرى نبقيها أيضا ً. 
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 - تفسري، عقائد، فلسفة، عرفان-ّأنه أستاذ مارس هذه العلوم
 .<باملقدار الذي أرشت إليه

ًبعدها يتكلم السيد حفظه اهللا عن تراثه العلمي قائال ّ وأنا >: ّ
ّعندما أقول تراثي كذا، اطمئنوا أنني يف هذا البعد أتكلم، أقول 

هل التحقيق أن يراجعوا هذا الرتاث، أن يمكن ألهل اخلربة، أل
األعزاء ... ّحيكموا، احلقيقة بأيدهيم، وهذا ليس مدعى بال دليل

ًيعرفون أنني منذ زهاء أربعني عاما مشغول يف احلوزة العلمية 
 .<بالتدريس، وتراثي موجود

 

ّذكر السيد احليدري بأن من رشوط املرجع أن يكون األعلم، 
ًم واألكفأ علميا عىل أن يكون حصنا لإلسالم  باألعلويريد ً

ّال األكفأ إداريا عىل حد تعبريه^وملدرسة أهل البيت  ً. 
ّوبعدها شكك يف إمكانية التوصل إىل األعلم باالعتامد فقط  ّ
عىل الوسائل التقليدية املعروفة كشهادة أهل اخلربة والشياع، 

 العلامء يعتقدون وقوله هذا خيالفه فيه مجع من العلامء، فليس مجيع
بنظرية وجوب تقليد األعلم، كام أن هذه الرؤية يف املرجعية 
ّختتلف عن رؤية الشهيد الصدر الذي يعرب عن مرشوعه باملرجعية 
ّالصاحلة أو الرشيدة، وغريه من العلامء الذي يتبنى مرشوع 
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ّ لألعلم، وهؤالء هيتمون ليس فقط - أو إضافة -ً بدال )١(األعمل
ًلمي والكفاءة العلمية، ولكن هيتمون أيضا بالبعد بالبعد الع ّ

 .اإلداري والكفاءة اإلدارية
ّوهنا أرى من املناسب جدا أن أذكر كالم الشيخ حممد مهدي  ً ّ
شمس الدين يف هذه املسألة، وهي مسألة تقليد األعلم، حيث 

ّلقد ذكرت مرارا وأكرر اآلن أن مفهوم املرجعية العليا >: يقول ًّ
ً شخص واحد نسميه مرجعا أعىل بمعنى وجود  كام هو متداول -ّ

 ليس له أساس ال يف الفقه وال يف الفكر اإلسالمي -اآلن 
ّالشيعي، إنه أمر مستحدث نحن اخرتعناه، الشيعة يرجعون إىل  ّ
أحد فقهائهم وخيتارونه بحسب قناعاهتم من بني الفقهاء اجلامعني 

 وهو مبنى ال ًللرشائط، حتى بناء عىل وجوب تقليد األعلم،
نذهب إليه، درج الشيعة يف عرصنا وقبل عرصنا عىل  اختالف 
ّأنظارهم فيمن هو األعلم فيوجد عدة فقهاء مقلدين، كل واحد  َّ ّ
ّيعترب نفسه أنه األعلم، ويعتربه مقلدوه أنه األعلم، أما املحاوالت  ّ ّّ
التي تبذل اآلن؛ وبعضها غري مرشوع أو غري واضح املرشوعية 

ّ إىل حد فرض مرجعية شخص واحد بام يشبه وقد يصل
ّوادعاء أنه املؤهل الصالح الوحيد أو األصلح ) املراسيم( ّ ّ

                                                 

ًاألكثر عمال ونشاطا خلدمة املؤسسة الدينية وتقويتها ونحو ذلك:  أي)١( ً. 
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ّللمرجعية ومرجع أعىل، هذا أمر ليس له أي تربير فكري وال أي  ّ ّ
 .)١(<تربير فقهي

وينقل الشيخ شمس الدين معلومة ربام جيهلها كثري من 
ّإننا يف عهد اإلمام السيد :  وأقول للتاريخ>: الناس، وهي يف قوله

رحم اهللا ّحممد باقر الصدر كنّا جمموعة من الناس وأنا واحد منهم 
ًمن توفاه وحفظ اهللا من بقي حيا، نحن اخرتعنا هذا املصطلح يف  ّّ

ّوقبل مرحلة الستينيات .  اخرتعنا مصطلح مرجع أعىلالنجف،
ىل ال يوجد يف أدبيات الفكر اإلسالمي الشيعي هذا املصطلح ع

ّهذا املصطلح نحن أوجدناه؛ السيد حممد باقر احلكيم، . اإلطالق ّ
ّالسيد حممد مهدي احلكيم، السيد حممد بحر العلوم  ّّ  ولعله -ّ

كان يف هذا  &ّيمكن أن أقول إن جانب السيد الشهيد الصدر 
ّ والداعي أنا حممد مهدي شمس -الرعيل وهـو أعالهم وأسامهم 

ّ مواجهة نظام عبد الكريم قاسم املؤيد الدين، كنّا جمموعة نعمل يف
ّللشيوعية يف نطاق مجاعة العلامء، ويف نطاق جملة األضواء، وأردنا 
ّأن نوجه خطابا سياسيا للخارج سواء كانت مرجعية السيد  ًّ ً

هي املرجعية البارزة وليست الوحيدة، أو كانت  &احلكيم 
 اخرتعنا. بارزةّمرجعية السيد الربوجردي  يف إيران هي املرجعية ال

                                                 

 .٣٤ص:  راجع كتاب التجديد يف الفكر اإلسالمي)١(
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ًهذا املصطلح واستعملناه، وآسف ألنه أصبح مصطلحا رائجا  ً
ًاستخدمناه وأفادنا كثريا، ولكننا . وهو ال أساس له عىل اإلطالق

ًاستخدمناه كآلية، ومل نكن، وقتها نريده غال، وال نريده عائقا ً>)١(. 
: ّأما عن القول بتقليد األعلم فيقول الشيخ شمس الدين

شهور باشرتاط أعلمية الفقيه، فقيه التقليد ، هو قول القول امل>
ّمشهور عند متأخري املتأخرين، وأكاد أقول عند املعارصين، وهو  ّ

ٌال أقول هو قول ال قيمة له من . ٌقول موافق لالحتياط ملن استطاع
. الناحية العلمية، ولكنه قد يكون غري مستطاع، وهذا بحث آخر

بني مصطلح مرجع أعىل الذي يوجد ارتباط غري واع بينه و
اشرتاط . ًاخرتعناه نحن، وال نرى أساسا هلذا الربط عىل اإلطالق

وجوب األعلمية يف الفقيه الذي هو قول فقهي حمرتم ومشهور 
ّعند متأخري املتأخرين أمر آخر غري ما اخرتعناه من مصطلح  ّ

 .)٢(<مرجع أعىل
 

وضوع؛ بقي أن نشري إىل وقبل أن نختم احلديث حول هذا امل
 :ّنقطتني ذكرمها السيد احليدري يف هناية حديثه

                                                 

 .٤٦ـ٤٥ راجع الكتاب السابق ص)١(
 .٤٨ راجع الكتاب السابق ص)٢(
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ّهي رده عىل الذين استنكروا عليه قوله : النقطة األوىل
ّبأعلميته عىل املراجع املتصدين، حيث علل ذلك بتوضيحه بأن  ّ ّ َّ
ّكل من يتصدى للمرجعية وهو يعتقد بنظرية األعلم يرى  ّ

 .ّأعلميته
عندما يكتب الشخص رسالة عملية، > :ّووضح ذلك بقوله

ّأن العمل هبذه الرسالة جمزئ ومربئ للذمة : ّويكتب يف مقدماهتا
جيب : ّإن شاء اهللا تعاىل، ويكتب يف أول مسائل االجتهاد والتقليد

جيب : إذن هو يقول عن نفسه أنه أعلم، هو يقول.. تقليد األعلم
 .<ّدل ذلك؟تقليد األعلم، ويكتب رسالة عملية، فعىل ماذا ي

ّوأما النقطة األخرى التي أشار إليها السيد احليدري، فهي  ّ
أنا >: حول نفيه الجتهاد بعض املرجعيات الدينية، حيث يقول

أن : أنا قلت. ّلست ممن ينفي االجتهاد عن البعض بنحو اإلطالق
ًهناك رؤية، ومرشوعا علميا  ووفق هذه الرؤية هم ليسوا (ً

ّاال لألعزة حتى يتضح األمر، وهو أرضب مث).. جمتهدين عندي ّ ً
ّأنه لو سألت اآلن من  يعتقد باملرشوع األصويل والنظرية 
ّاألصولية يف عملية االجتهاد، أي من يعتقد أنه البد أن يقرأ  ّ
ًاإلنسان حوايل ثالثني عاما، أصول الفقه حتى جيتهد يف الفقه، هل 

 .<تهد؟يرى أن الذي ال يقرأ األصول جمتهد أم  يراه غري جم
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هل يعتقد األصويل أن : بعبارة واضحة>: ًويردف قائال
. ّاألخباري جمتهد أم ال يعتقد؟ ال شك أنه يقول ال، ليس بمجتهد

ّملاذا؟ ألنه ضمن هذه الرؤية االجتهادية التي يملكها هذا ليس 
 ...بمجتهد

ِإذن أعزائي أنا مل أنف االجتهاد بنحو اإلطالق لألعالم  ّ
ّن الرؤية التي قد يتفق معي اآلخر وقد ضم: قلت. والرموز
ّال حيق يل .  ال أنفي-ً فهو تعبري نسبي وليس مطلقا - خيتلف 
 .<...ذلك

ِإذن السيد احليدري مل ينف االجتهاد باملعنى السائد لالجتهاد،  ّ
ّوإنام نفى االجتهاد وفق الرؤية االجتهادية التي يتبناها ّ. 

َّه يف التسجيل املصور ّوخيتم السيد احليدري حفظه اهللا حديث
ّآخر ما أحب قوله هو >: بكالم للشيخ كاشف الغطاء، حيث يقول

ّكالم ذكره أيضا الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء، وإنام أؤكد  ّ ّ ً
. عىل شخصية هذا الرجل الكبري والعظيم للمظلومية التي عاشها

ّأنا أتصور أن الشيخ كاشف الغطاء عاش املظلومية، ألنه كان له 
: ًوع غري املرشوع املتعارف واملألوف، يقول الشيخ أيضامرش

  ّوخالصة ذلك أن طريقة اإلمامية يف تعيني من له حق املرجعية 
 من زمن الشيخ املفيد إىل زمن ، هذه هي سنّة السلف الصالح-
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وعظيم  )١(ّهي النظر إىل مقدار إنتاجه وكثرة مؤلفاته -األنصاري 
 ليست فقط يف البعد النظري، القضية[خدماته للرشع واإلسالم 
ال هذا ليس معناه لديه كفاءة مرجعية . أن جيلس يف مكان ويكتب

ّالطائفية، البد أن يكون عنده خدمات، بمختلف األساليب بأي  ّ
 ال ببذل املال وكثرة الدعايات )٢(...]طريق؛ مؤسسات جامعات،

ء ّالناشئة من املطالب واألغراض، أعاذنا اهللا وعصمنا من كل سو
 .)٣(<وشني

ّوهبذا ختم السيد كامل احليدري حفظه اهللا حديثه حول هذا 
ّاملرشوع الذي يتبناه، وأمتنّى أن أكون قد وفقت لتقديم فكرته  ّ
ّومرشوعه عىل الوجه األمثل، مع مالحظة أنني قد غريت وبدلت  ّّ
وأضفت وحذفت بعض العبارات بام خيدم توضيح فكرته، وال 

ًده السيد من حديثه، علام بأنني حرصت يف ّخيل باملعنى الذي أرا ّ
 .ّأكثر املواضع عىل أن أبقي كلامته عىل ما هي عليه دون أي تغيري

                                                 

 . وهذا أرشنا له فيام سبق)١(
 .لتعليق من سامحة السيد احليدري هذا ا)٢(
 .٧٩ يف كتابه الفردوس األعىل، يف صفحة )٣(



 
 
 

) ٢(  
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 .وأبحاث يف التأريخ والرتاث واللغات

ّأستاذ جامعي وباحث  . الفيزياء النووية–دكتوراه يف العلوم التقنية   ∗∗
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عمل يف جمال االختصاص منذ عام . ّأخرى، والعديد من املؤلفات
 .م١٩٨٥





 
  

ّلقد أثارت املعرفة يف كل زمان ومكان الكثري من الشجون 
ّالعديد من األفكار التي تأطرت بإطار القدسية ّالتي حتفز وتنبش 

ّوالتي حاول العديد من أصحاب الفكر املشوش أن ! ّاملزيف
 إن -ّيسوقها لنا من هنا وهناك، حتى بات الفرد منّا يشعر باحلرج 

فعندما !  أدىل بدلوه يف بئر احلقيقةإن - ّوالتوجسمل نقل اخلوف 
 ! تنتاب العقليقرأ املرء صفحات التأريخ يشعر بصعقات

ّكيف لنا أن نستوعب سلوك رجال عاشوا يف املحيط النبوي 
ّالرشيف ونتجرأ عىل النبي املسدد من السامء؟ ّ ويقول لك قائل ! ّ

ّمتسك بقولك وال تربزه للعامة ّولو أردت التبرص والقراءة ! ّ
فاذهب إىل كتب الصحاح وكتب ! ومتنّيت الصعقة كام متنّيتها أنا

ً ما ذكره حمقق أو مفكر أو غريمها إال ووقف مليا ابن تيمية الذي ّّ ّ ّ
عند وصفه وتفسريه آليات القرآن الكريم يف صفات وأسامء اهللا 

 .وغريها من اآليات! تعاىل
 

امت ّكثريون تكلموا عن الوضع يف العراق بني السياسة والتنظي
كيان فأخذوا مراكز ومناصب يف وبني حشود املنتفعني من ساسة، 
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ًالدولة وكانت هذه املناصب ومازالت وباال عليهم وعىل مجيع 
 !ّالعراقيني حتى تركوا الواجبات األخالقية األساسية والرتبوية

ّتسمى برجال (مدعومني بشكل غري مبارش من لدن رجاالت 
ّحسبت عىل الفقه اجلعفري وعىل أهنم أفقه الناس) الدين فهم ! ّ

ً نقدا وواجبا رشعيا يف نقد ّسكوت إال من مهس بسيط حسبوه ً ً
ّلقد حتملت املراجع الدينية . احلالة املزرية للعراق والعراقيني

ّوتتحمل مسؤولية كربى يف بيان الصحيح وتسليط الضوء عليه 
ّوالدفع به إىل الناس، وبيان اخلطأ كيفام كان، وممن كان، وكشفه، 

ّوالدفع به بعيدا، بل وحماربته بكل قوة ّ ً. 
ّهلجوم الكبري الذي تتعرض له مرجعيات دينية قد ّيف خضم ا ّ ّ

ّقرصت يف إظهار احلقائق وكشف املستور واملتسّرتين بل 
ّواملستهرتين بمشاعر الناس وبحياهتم حتى أصبحوا وكأهنم حجة  ّ
ّسلبية عىل املذهب، وما هم إال عاجزون عن املعاجلة وغري 

 .جديرين بالعمل عىل وضع احلروف يف مكاهنا الصحيح
ّيف هذا اخلضم الكبري من األحداث يظهر سيد جريء : أقول ّ

ّكبري يف عقله جمدد يف قوله، غري مبتعد عن قول ما يمكن قوله يف 
فقد أشار بإصبعه إىل الكثري من الزلل . ّاملعرفة العامة للدين واحلياة

. ووضع احللول تلو احللول للكثري من املسائل يف الدين والدنيا
ّبطه باحلارض مع قراءة متأنية ملستقبل ينتظر هذه ّنبش التأريخ ور
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ّاألمة، مستقبال يستوعب املتغريات احلاصلة واملتالحقة بخطى  ًّ
ًكبرية، فينرص احلق وبصوته الكريم يصدح ال خائفا وال وجال ً ّ. 

ًلقد وضع السيد كـامل احليـدري منهجـا معرفيـا يـستند عـىل  ً ّ
ــسفية ــة والفل ــايري العقلي ــن املع ــري م ّالكث ــة ّ ــة والعرفاني ّ والفقهي ّ

ّوالكالمية واملنطقية بل والسياسية  ّ ارجع إىل ما يقول ويكتـب يف (ّ
ّويؤكـد يف مقاالتـه عـىل أن ). موقعه وحمارضاته بـاب االجتهـاد (ّ

ًمفتوح ال يف الفروع وإنام يف باب العقائد، ويف األفكار الثابتة أيضا  ّ
ّمفتوح فضال عن املتغريات ً أن أمـورا كثـرية ّويرص عىل قوله يف). ً ّ

ّقد استوعبت من العامة واخلاصة وباتت من املـسلامت ّ ات بـث فال.ّ
قد جرى عن الكثري من األمور كالصالة وركعاهتا والصيام وغـري 
. ّذلك ولو ببعض الكيفيات التي يمكن أن خيتلف عليهـا الـبعض

ًأي أن األمر بات مفهوما مـدركا) ّصلوا كام رأيتموين(حيث قال  ً ّ .
ّ الدين ال يتوقف عند املـسلامت املـذكورة، وإنـام الـدين كـل ّلكن ّّ ّ

متكامل من العبادات واملعامالت والفكـر والـسياسة واألخـالق 
 .والفلسفة وغري ذلك

ّال تتوقف األمة التي تشمل الكثري من التنوعات الدينية  ّ ّ ّ
ّواملذهبية واملدارس املتعددة يف الفكر والعلم والدين واالجتاهات  ّ ّ

ّختلفة عىل جمموعة معينة، فكيف بالدين اإلسالمي العظيم أن امل ّ
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ّيتوقف عند ثوابت فقط ال يتزحزح، وقد قاد األمة نبي عظيم  ّ ّ
ّوإمام عظيم يف فكره وحركته فكيف يتقوقع الدين واملتدينون عند 

كم من املراجع استوعب الفرد العراقي وسمع !! ّهذا احلد؟
ًوتكلم وحلل ونقد جنبا إىل ج ّ ّنب املواطن منذ بداية التغريات ّ
 !كم من هؤالء؟! التي حصلت يف العراق إىل اآلن؟
ومن مكاتب مل نسمع صوت ! ّكل يعمل من وراء حجاب

ّأصحاهبا، حتى بات املواطن يشكك بكل يشء قال : وإن قيل له! ّ
هو بلسانه أم مكتبه ! ّاملرجع الفالين كذا، قال من الذي قال؟

 !!يشء عجيب!  يكون رأيه رأي املرجعالذي ليس بالرضورة أن
! ّربام يزعج هذا الرأي البعض من أنصاف العلامء والفقهاء

ّلكن األمر مهم وخطري، جيب أن تظهر األمور للعامة، فديننا  ّ ّ
السري السليم يف والعظيم دين الفكر واالجتهاد، دين احلقيقة 

ّقدوا طريق اهللا الذي يساعدنا فيه أهل العلم الديني، ال أن يع
ّاألمر ليوصلوه إىل طريق ضيقة باصطالحات ال يفهمها إال من  ّ

 !كيف يكون ذلك؟! ّغرق يف بحر الفقه اإلسالمي
ّإن عالمة مرشقة قد ظهرت لتحيي يف النفوس حياة الرجوع 
ًإىل طريق العلم والتطور والسري مع الدين سريا هادئا ال جهل فيه  ً ّ

ّاطلعنا عىل فكر وعمل كل ّوال يعني قولنا أننا قد ! وال عناد ّ
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ًاملراجع لنحكم بام قلنا، فربام هناك مراجع قد عملت وتعمل بعيدا  ّ
عن األضواء وهم أهل للتواضع واملنفعة املسترتة التي يكون هلا 
! ًفضل كبري يف إحياء السلوك القويم بعيدا عن الرياء والكذب

 اإلصبع ولكنّنا نشري. ّوهناك مراجع متصدية للتغيري نحو األفضل
إىل املثالب الكبرية التي أوجعت املجتمع بشكل كبري وال تعالج 

 .باألسلوب األمثل
ّلقد عانى جمتمعنا العراقي باخلصوص من ويالت الفساد 

ّالرتبوي واألخالقي والعلمي والفكري وحتى السيايس ّ ّّ من ! ّ
ّنظام صدام املقبور والذي عمل بكل قوة عىل إفساد املجتمع، 

فكيف يكون من يامرس .  من ويالت هذا الفسادوتركه يعاين
ّالشعائر ويدعي السري يف طريق اهللا تعاىل وهو املرتيش والسارق 
ّوالكاذب، ويذهب كل موسم إىل حج البيت الكريم ويطوف مع  ّ
ًالطائفني وحيج مع احلجاج ويعتقد نفسه تقيا ورعا خياف اهللا  ً ّ ّ ّ

د حياسبه من ويبيح لنفسه الرشى والكذب والدجل، وال أح
 !قانون أو من قائم عىل الرشع الديني

ّلقد أكد السيد احليدري عىل جوانب يف فكره عىل معاجلة  ّ
ّالعديد من املشاكل، وقد ركز عىل اجلانب األخالقي عالوة عىل  ّ

ّكام عالج املشكلة الفكرية التأرخيية . الفقهي والربط بني االثنني ّ
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قلب املؤمن مهام كانت دون األخذ ببعد انتزاع املعتقد من 
ّتوجهاته، حيث سلط الضوء ويسلطه عىل التأريخ والقراءة  ّ ّ
ّالعلمية له دون املساس بحرية املعتقد لكل إنسان وال جييز تكفريه  ّ ّ

 .ّبأي شكل من األشكال
ّإن ظاهرة السيد احليدري ظاهرة جمددة ملتزمة ال تسري يف  ّ

ّن أظهر ما سامه ّالطريق الفوضوي الذي حاول السري فيه عدد مم
ًهو جتديدا، ما لبث أن أنطفأ أو انكفأ كثريا بسبب خروجه عن  ً

ّالكثري مما ال يقبله التحليل العقيل والنقيل ّ ّبينام نرى السيد . ّ
ّاحليدري يسري يف طريق ذي حمورين كالمها يكمل اآلخر، ومها 

ّطريق القراءة البحثية واالستقصائية الدقيقة والتحليلية لكل ّ ّ ّ ما مر ّ
ّمن حوادث شكلت التأريخ اإلسالمي بكل ما حيمل، واملحور  ّ ّ
ّاآلخر هو إدخال اجلانب العقيل والفلسفي والتدبر يف كل حالة  ّ ّ
ًمن احلاالت التي متر، مستندا عىل معايري واضحة ال لبس فيها ّ .

ّلذلك تراه مرجعا شامال موسوعيا فاعال يف املجتمع العراقي  ّ ًً ًّ
ّسالمي، ويمتلك الرؤية الواضحة والشاملة واهلدف ّوالعريب واإل

 . الذي يعمل من أجله
ّفمرجع يمتلك هذه املواصفات يستحق التقدير، والسري معه 

 .وخلفه بال مواربة وخوف 



 
 
 

)٣(  
 

 
 

 
 

 )ديداالجتهاد والتج( جملة هأجرته مع
  هـ١٤٣٣ - م ٢٠١٢يف عددها الثاين والعرشين لعام 

 ∗عامد اهلاليل. أ: ّأعد احلوار وأجراه

                                                 

وباحث يف الفكر اإلسالمي، وطالب مرحلة الدراسات العليا يف كاتب   ∗
 . من العراق–جامعة األديان واملذاهب يف إيران 





 
 

 :ةّتقديم املجل
ّمة ا سيد كمال ا يدري أحد أبرز ا شخصيات ّالّيعد الع

ُالعلمائية ا عا ة عند ا شيعة اإلمامية، وقد عرف واشتهر  ضوره 

ّ ة طو لة تمتد لعقود   ا رس العل    ا وزات العلمية، و   ر

ّوا در س   هذه ا وزات، حيث  رج   يديه عدد كب  جد ًا من ّ

  .الطالب
ّمة ا يدري بغزارة إنتاجه العل ، ا ي يقارب ح  ّو متاز العال

ّا ساعة مائة      ميادين علمية  تلفة، من الفقه واألصول 

ا فس  واألخالق وا نطق وغ  وا س ة وا  م والفلسفة والعرفان و
  .ذ ك

ّو ؤخرا طرح العال ً ًرا رسالة ته ا ي ية  صدّمة ا يدري  رجعيّ ً 
ًعملية ة و وطها ودورها ّ حول ا رجعيهّ  ق يه، والقت طروحاتّ

  .ًجدال   ا ساحة الفكر ة وا حا  العلمية

ّبدورها ت  ف  لة  وار مع  بإجرائها هذا ا <االجتهاد وا جديد>ّ
ّا سيد ا يدري؛  ز د من استجالء معا م نظر  ته حول االجتهاد ّ

  .ة وقضايا الع ّوالفقه واألصول وا رجعي
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بات هذا الع  أن يعاد تقو م ّ  متطلتتق: االجتهاد وا جديد* 
 فسنذهب   ّكث  من ا سائل، وال ن ت  با قو مات القديمة، و ال

االجتهاد وا رجعية ا ي ية وما : باتّطلومن هذه ا ت.  ا ر احّمهب
وقد أ. ّيتعلق بهما

َ
 الفكر ية كب ة، سواء  ّو  اإلسالم هذا األ ر أهم

  .ه   عاتأو ا جارب ا رسا ة أو 

ًا حضار ا   يّ هناك  دّوا وم و عد هذه ا صحوة ا بار ة نرى أن ً

ي ية    يع األصعدة، حيث يدخل االجتهاد وتدخل ا رجعية ا 
ة ا رجعية ّوقضي. ارات األخرىّمع ك ا  اع ا ضاري    واجهة ا ي

ّا حضار يّواحدة من األ ور ال  تواجه  دا ي ية  ًكب ا،  ستد  ًا ً

  وضوعية؛ من أجل توضيح معا م ّي ب لّ وا صدّك اإلسال  ا حر
ر ة   رات اإلسالمية   هذه القضية، ورسم آ ة تطبيق ا ظّا صو

  .ا واقع من خالل ا وسائل ا ضار ة العلمية وا قافية

ٌو لمرجع ا ي  ا سيد كمال ا يدري  وث واسعة واهتمامات  ّ

ّكب ة حول قضية االجتهاد وا رجعية ا ي ية   الع  ا ا ، و قدم 

  االت ا عرفة ّرؤ ة إسالمية مت  لة، من خالل كتبه ا صادرة   ش 
  .ّ ذا رأت  لة االجتهاد وا جديد أن  ري هذا ا لقاء معه. ا ي ية

ّسماحة ا سيد، ما   صفات ا رجع   الع  ا ا ؟ وما   

  الته؟ّ ؤه
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ّ 

ة، ّمة أشكر القائمني عىل هذه املجلّ يف املقد:مة احليدريّالعال
ية ّطاء املزيد من األمهقكم إلعّوأدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يوف

 .تكمّة بمثل هذه األبحاث يف جملّوالعناية اخلاص
ضح الصورة يف الرشوط املطلوبة يف املرجع ّ لكي تت:برأيي

ى إلدارة شؤون أتباع مدرسة أهل البيت يف عرص ّالذي يتصد
ّ البد أن نستعرض املسؤولي،الغيبة الكربى لقيت عىل ُات التي أّ
ة ّوره؛ ألننا نعتقد يف مدرسة أئميف عرص حض ×عاتق اإلمام

َّ املرجع يف عرص الغيبة الكربى يقوم بدور أسس له ّأهل البيت أن ٍ
تاريخ إىل وعندما نرجع . ة أهل البيت يف عرص حضورهمّأئم

 -^ ةّر األئمادوأإىل كذلك  و-’ اإلسالم وإىل أدوار النبي
 :ّ بعدة أدوار كان يقوم’نجد أن النبي

ي الوحي من اهللا ّ به، وهو تلقّ خمتصٌ دور:ّالدور األول •
 ُقْلَفغ. ’غلق بابه بعد رحلتهُوهذا ما أ .سبحانه وتعاىل

َّالوحي وباب النبوة وباب الرسالة إنام كان باعتبار أن باب  ّ
 .َّالنبي خاتم األنبياء واملرسلني

   انقطع ج ائيل عن ال   ة؟:أي: االجتهاد وا جديد* 

قطع يف ما يرتبط بالوحي الترشيعي  نعم، ان:مة احليدريّالعال
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ٌوغري ذلك، أما ما يتعلق بمسألة التحديث فلذلك بحث آخر ّ. 
ّ هذه وظيفة كان يقوم هبا، وهذه الوظيفة كانت خمتصة به، 

 .’وانتهت برحيله 
بيان ، ومنها ’وهناك أدوار أخرى كان يقوم هبا النبي •

ّوفقا ملا نص عليه القرآن الكريمالدين وتفسريه،  ً :}    َِ  َ ُ

ْ ِلناس ما نزل إ هم ِ ْ
َ
ِ
َ  ُ َ ِ  {. 

ًإذا ليست وظيفة الرسول األعظم بيان الوحي فقط، وإنام 
 .ًتفسري هذا الوحي أيضا، وتبيينه

إقامة  ’ومن األدوار األخرى التي كان يقوم هبا النبي •
ّوهو ما يتعلق باإلمامة السياسية، . هذا الدين يف حياة الناس

ّأن النبي: بمعني ّ مل يكتف ببيان الوحي وتفسري الدين، وإنام ّ ِ
هذا الذي مل . سعى إلقامة دولة عىل أسس دينية يف املدينة

ّحيصل يف مكة املكرمة، وحصل يف املدينة املنورة ّ ّ. 
 .هذه جمموعة املسؤوليات

ّ أعني الدولة بكل أبعادها، من إدارة ،<الدولة>: وعندما أقول َ
هذه هي . ، والقضاء بني الناساحلروب، وإدارة شؤون املجتمع

ُّاألبعاد التي حتتاجها كل دولة بام يتناسب مع زماهنا، وكلها كان  ّ
 .’يقوم هبا النبي
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ّبعد ذلك، عندما ننتقل إىل عرص األئمة بعد الرسول 
ّ ابتداء باإلمام عيل بن أيب -^ نعتقد أهنم’األعظم ً
ّوانتهاء باإلمام احلادي عرش من أئمة أهل الب× طالب يت، ألن ً

ً هؤالء األحد عرش إماما من -اإلمام الثاين عرش غاب عن األنظار
ّأئمة أهل البيت ليس هلم الدور األول؛ باعتبار انقطاع الوحي، 

 .ًولكن الدور الثاين والثالث كان أيضا ملقى عىل عاتقهم
تبيني الدين، والوظيفة : الوظيفة األوىل هلمّوهذا يعني أن 

 .ياة الناسحإقامته يف : الثانية
ً وهذه الوظيفة الثانية مل تتوفر رشوطها إال نادرا، كام يف زمن  ّ
اإلمام عيل بن أيب طالب لبضع سنوات، ويف زمن اإلمام احلسن 
ّلعدة أشهر، وأما ما عدا هذين اإلمامني فالظروف مل تتهيأ هلم كي  ّ
ًيقيموا دولة عىل أسس دينية كام حدث يف زمن الرسول 

ًعد سيايس نود أن ال نتكلم فيه كثرياوهذا ب- ’األعظم ّ ّ ٌ - 
فينحرص األمر يف بيان الدين وتفسريه، ويف إعطاء رؤية كاملة عن 

 . عىل خري وجه^ّوهذا ما قام به األئمة. مجيع املعارف الدينية
ّأما وقد انتهينا إىل عرص اإلمام الثاين عرش فأنتم تعلمون أن هذا 

صغرى بإدارة وضع الشيعة، أما يف ًاإلمام قام أيضا يف فرتة الغيبة ال
 .فرتة الغيبة الكربى فقد انقطع الشيعة عن إمامهم الثاين عرش



  المشروع المرجعي وآفاق المستقبل............................................................................٧٠

 

ّإىل من أوكلت مهمة إدارة الشيعة : والسؤال املطروح َِ ُ ْ
وشؤوهنم يف عرص الغيبة الكربى؟ هذه هي القضية األساسية، 

ّستخلص رشوط من يتصدى هلذا َّوالتي من خالهلا البد أن ن ْ َ
 .املوقع

ّولكي نتعرف عىل رشوط من يتصدى ملوقع قيادة ومرجعية  ْ َ ّ
َّشيعة أهل البيت يف عرص الغيبة الكربى، البد أن نرجع إىل ما كان 

 .ّيقوم به األئمة
ٍ من الواضح أن دور األئمة مل يكن منحرصا يف بيان جزء من  ً ّّ

 باحلالل واحلرام، أو املرتبطة بالفقه املعارف الدينية، وهي املرتبطة
ّاألصغر، وإنام كان أئمة أهل البيت يتصدون لبيان منظومة  ّّ
ّاملعارف الدينية كاملة، سواء يف ما يتعلق بالقرآن، ويف ما يتعلق  ّ ً
ّبالتفسري، ويف ما يتعلق بأصول العقائد، ويف ما يتعلق باألخالق، 

ّا يتعلق باألمور الفردية، ويف ّويف ما يتعلق باحلالل واحلرام، ويف م
ّهذه كلها كان أئمة أهل البيت . ّما يتعلق باألمور االجتامعية ّ

 .ً لبياهنا لشيعتهم، وللمسلمني مجيعا-بقدر ما يمكنهم-ّيتصدون 
ّإذا ما هي الرشوط التي البد أن يتوفر عليها املرجع يف عرص  ًَّ

 الغيبة الكربى؟ 
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ن يقوم به اإلمام املعصوم، ّإنه نفس الدور الذي كا: اجلواب
ًالبد أن يقوم به املرجع أو املجتهد أيضا َّ . 

ّوإنام نعرب عنه بـ ّألنه هو املتصدي هلذه القضايا، ) املرجع(ّ ّ
ِمل يكتف ببيان احلالل واحلرام يف × ّوألن اإلمام املعصوم
ً، وإنام كان متصديا )بمقدار رسالة عملية(األمور الفردية فقط  ّ ّ

 ...منظومة املعارف الدينيةّلبيان كل 
  .ّورد ا شبهات: االجتهاد وا جديد* 

ّ نعم، ورد الشبهات، وحفظ ثغور الدين، :مة احليدريّالعال
ّوالوقوف أمام اهلجوم الفكري والثقايف والعقدي، فإن كل هذه  َّ

 .األدوار انتقلت إىل املرجع يف عرص الغيبة الكربى
 

ّولذا نحن نعتقد أن من يريد أن يتصدى لشؤون املرجعية  ّْ َ
ًالعامة يف عرص الغيبة الكربى البد أن يكون مرجعا شموليا يف  ًّ َّ ّ
ًجمموعة املعارف الدينية، وال يكتفى منه أن يكون مرجعا يف  ُ

 .خصوص احلالل واحلرام
ومن هنا نحن يف هذا املرشوع اجلديد الذي طرحناه يف 

. َّية الشمولية ميزنا بني املرجعية الفقهية واملرجعية الدينيةاملرجع
ُومرادنا من الفقه الفقه األصغر، حيث قلنا ُ إنه ال يكتفى من :ِ ّ
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َاملرجع أن يكون ملام ومتخصصا بالفقه اإلسالمي، وأعلم  ًّ ِّ   بحسب-ً
َّ يف مسائل احلالل واحلرام فقط، وإنام البد أن يكون -االصطالح ّ

ّمتخصصا عىل درجة عالية من التخصصأو -َأعلم   يف منظومة - ًِّ
 .ًاملعارف الدينية مجيعا

هذا ما عهدناه يف عرص .  وهذا ما عهدناه يف مراجعنا السابقني
ّفأنتم جتدون أن الشيخ الطويس مل . الغيبة الصغرى، أو ما يقربه

ًيكن فقيها فقط، وإنام كان فقيها، وكان مفرسا، وكان متكلام أي ِّ ً ً ًِّ . ًضاّ
ّعندما نراجع تراث الشيخ الطويس نجد أنه مل يكتب لنا يف الفقه 
ّواألصول فقط، وإنام كتب يف العقائد، والتفسري، ورد شبهات  ّ

 .ًوإشكاالت اآلخرين أيضا
ً بل قبل ذلك نجد أن الشيخ املفيد كان متكلام قبل أن يكون  ّ ّ

 .ًفقيها
ّ العام كانت ّ وهذا يكشف عن أن املرجعية بطبيعتها وبإطارها

 .ّألولئك الشموليني يف املعارف الدينية
ٍ واستمرت هذه احلالة إىل زمن ليس بالبعيد، إىل ما قبل مئتي  ّ

ًومنذ ذلك احلني بدأت احلوزات العلمية، خصوصا يف . سنة ّ
ّالنجف األرشف، باجتاه أحادي البعد، وأصبحت املرجعية  ّ

 -احلالل واحلرام: يأ-َّلألعالم الذين ختصصوا يف الفقه األصغر 
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 .ُفقط، من غري أن يعتنى بشؤون ودوائر املعرفة الدينية األخرى
ّإن هؤالء مل يكن هلم اطالع عىل بقية املعارف غري :  أنا ال أقول ّ ّ

ّإن عنايتهم واهتاممهم وكتبهم : الفقهية، ولكنّي أريد أن أقول
ٍّوتراثهم ودرسهم الرسمي كان يف بعد معريف واحد، هو الف ْ قه ُ

 .واألصول فقط
ّ وأتصور أن هذا األمر قد أدى إىل أننا عندما نرجع إىل بعض  ّّ

وعندما -ّحوارضنا العلمية، كالنجف، نجد أن الدرس الفقهي 
 -الفقهي، فمرادي هو الفقه األصغر، أي احلالل واحلرام: أقول

ّوالدرس األصويل قد نام بشكل جيد وواسع، ولكن عندما نأيت 
املعرفية األخرى يف الدين، خرى، أو الدوائر إىل املعارف األ

ّكدوائر التفسري، والعقائد، ورد الشبهات، نجد أن القضية مل تأخذ  ّ
ْ احلال مع علمي الفقه واألصول، إن مل  هودورها األسايس كام

ًقد أغفلت متامانقل بأهنا  ُ. 
ّإنني أعتقد أن الرشوط التي البد أن يتوفر : بعبارة أخرى َّّ ّ

رجع يف عرص الغيبة الكربى هي نفس الرشوط التي جيب عليها امل
ًلتسلم منصب اإلمامة، طبعا مع مالحظة × ّتوفرها يف املعصوم ّ

. × ّفارق العصمة والعلم اإلهلي اللذين يتمتع هبام املعصوم
فالعصمة يف اإلمام يقابلها العدالة والورع وصيانة النفس عن 
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 يف املعصوم تأيت املعرفة اهلوى عند املرجع، ومقابل العلم اإلهلي
الدينية املوسوعية الشاملة، ومن هنا ال نكتفي يف رشط املرجعية 
ّبالفقاهة وإنام البد أن ينضم إىل ذلك معرفة دينية شاملة، من  ّ َّ ّ
ًخالهلا يكون الشخص مؤهال لتسنّم هذا املنصب الرفيع واملقام  ّ

 .ّمقام املرجعية: اجلليل
 

أ تم إ  بعض ا قاط، وأرجو أن : االجتهاد وا جديد* 
هل هذه ا صفة ال  طرحتموها، و  : ًمثال.  توضحوها  لقارئ ا كر م

ا شمو ة، ال   نت  وجودة إ  ما قبل مئ  سنة، هل أشار إ ها 
ّاألئمة   ع هم أم أنتم اس نبطتموها من خالل ما روي عنهم وعن 

  .^تهمس 

ْ عندما يتحدث القرآن الكريم عن النَّفر :مة احليدريّالعال ّ
العلماء >:  يقولون^ّللتفقه يف الدين، وعندما نجد املعصومني

، فهل ينحرص الدين يف <العلماء حصون اإلسالم>، أو <ورثة األن ياء
اآلية واحلديث باحلالل واحلرام؟ عندما تأيت إىل القرآن الكريم 

ِلوال  فر من   فرقة منهم طائفة ِ تفقهوا   ا ينَف{: جتده يقول  ِ ُ ُ َ َ َ ََ َ ٌ ِ ِ َِ ْ ْْ ٍ
َ َْ ِ  َُ ْ َ{ ،

فهل ينحرص الدين يف خصوص احلالل واحلرام؟ يعني هل يبدأ 
الدين من كتاب االجتهاد والتقليد، وينتهي بكتاب اإلرث أو 
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الديات، أم أن الدين هو منظومة املعارف الدينية، التي تشمل 
 د واألخالق والفقه األصغر؟ العقائ

ّنحن عندما نرجع إىل القرآن الكريم، نجد أن : بعبارة أخرى
. ّ حتدثت عن األمور العقائدية-ّ عىل األقل-نصف آياته الرشيفة 

ّعن التوحيد، والنبوة، واملعاد، واإلمامة، وصفات اهللا سبحانه 
 .وتعاىل
  .ي يةا وحيد هو أساس ا عارف ا : االجتهاد وا جديد* 

ّ أنا أتكلم عن منظومة املعارف، والتوحيد :مة احليدريّالعال
ّولكن منظومة املعارف متثل نصف القرآن، أي زهاء . أساسها

احلالل (ثالثة آالف آية، ولكن عندما نأيت إىل الفقه األصغر 
 .ّ، ال تتجاوز اآليات التي تكلمت عن ذلك ستامئة آية)واحلرام

ً الكبري هبذا اجلزء، الصغري نسبيا إىل ًإذا ملاذا هذا االهتامم
جمموع اآليات، وعدم االهتامم الكايف بباقي منظومة املعارف 

 الدينية؟
، هل جتدون فيه فروع الكايف فقط أم )الكايف(انظروا إىل كتاب 

ّيوجد فيه أصول الكايف واملعارف التي عرض هلا األئمة فيه، مع 
 .علمية أننا بحاجة إليها اليوم يف حوزاتنا ال

َّإذا العامل املرجع البد أن يمتلك هذا البعد الشمويل؛ ليستطيع  ً
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فكام أن املنوب .  يف عرص الغيبة الكربى×أن ينوب عن اإلمام
ًعنه، وهو اإلمام، كان شموليا، وكان إماما يف منظومة املعارف  ً
ْالدينية، فالبد أن يكون من يقوم مقامه يف عرص الغيبة الكربى  َ ّ

 .اصفاتبنفس املو
ًإذا أنتم اس نبطتم فكرت م عن  واصفات : االجتهاد وا جديد* 

  ا رجع من خالل ا سياق ا ار   وا عر ؟
من اآليات القرآنية، : ّ األهم من ذلك:مة احليدريّالعال

 .ًوالروايات املوجودة أيضا
 

ه األ   والفقه األصغر، أثرتم قضية الفق: االجتهاد وا جديد* 
  فما هو ا راد؟

 عندما يطلق الفقه األصغر يف كلامت :مة احليدريّالعال
ّاألعالم، وكاصطالح بني علامء الكالم، يراد منه ما يتعلق باألمور 
ّالعملية يف حياة اإلنسان، ما يتعلق باحلالل واحلرام؛ ما ينبغي وما 

ّفاملراد ما يتعلق باألمور ال ينبغي، أما عندما يطلق الفقه األكرب 
فهذا هو . ما جيب عىل املسلم أن يؤمن به أو يكفر به: اإليامنية، أي

 .البعد اإليامين، وذاك هو البعد العميل
ّإذا ما يتعلق بالبعد اإليامين، كاإليامن باهللا، واإليامن باملعاد،  ً
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أما . ّهذه ال توجد فيها أبعاد عملية، وإنام توجد فيها أبعاد إيامنية
ًعندما نأيت إىل الصالة والصوم واحلج نجد فيها أبعادا عملية ّ. 

الفقه األكرب ،ويراد تلك األبعاد املصطلح : يقال:  كاصطالح
عليها بأصول الدين، وأنا أصطلح عليها باألمور اإليامنية، أي 
التي جيب اإليامن هبا، أما الفقه األصغر فهو فروع الدين، أو ما 

 .ور العمليةُاصطلح عليه باألم
ّأنتم قلتم بأن إحدى وظائف األئم: االجتهاد وا جديد*  ة    

 إقامة ا ولة ا ي ية، هل تعتقدون بأن وظيفة ا رجع   الع  ا ا  

  هل تؤمنون بإقامة دولة دي ية؟وإقامة ا ولة ا ي ية؟ 

وال أريد أن أدخل يف .  نعم، هذا يف األصل:مة احليدريّالعال
ّضوع اآلن؛ ألن له بحثه املستقلهذا املو ّنعم، البد للمرجع يف . ّ

عرص الغيبة الكربى أن يسعى ضمن القواعد والرشوط املتاحة 
ًلتحقيق هذا املوضوع، ولكن ما هي الرشوط املتاحة؟ فمثال هل : ْ

ّيستعمل الطرق املدنية إلقامة الدولة؟ أفضل تأجيل احلديث يف  ّ
 .ٍهذا املوضوع إىل وقت آخر

 

ّحبذا  و  د: االجتهاد وا جديد*  ثوننا عن دوائر ا عرفة  
  .اإلسالمية ال    ا رجع اإلحاطة بها
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ً يف البدء ينبغي أن أبني أصال مهام:مة احليدريّالعال ّ وبعد ، ًّ
ّأنا أعتقد أن الدين منظومة واحدة . ذلك أنتقل إىل بحث آخر

ًتشكل لوحة واحدةمرتابطة،  ًليست املعارف الدينية جزرا . ّ
ّمستقلة منفصلة عن بعضها، وإنام هي لوحة واحدة، بل هي  ّ

نعم، نحن؛ ألغراض عملية وتدريسية وتدوينية . حقيقة واحدة
هذه أصول : َّيف حوزاتنا العلمية، بعضنا أجزاء هذا الدين، فقلنا

وهذا كتاب الدين، وهذه فروع الدين، وهذا كتاب الصالة، 
ّالصوم، وهذا كتاب احلج، وهذه أمور فردية، وتلك أمور  ّ
ّاجتامعية، ولكن ما هو الواقع؟ الواقع هو أهنا جمموعة واحدة غري 

 .ّجمزأة
ّألرضب مثاال؛ حتى يتضح األمر للقارئ الكريم ّ ً: 

ّ انظروا إىل أية ظاهرة طبيعية، سواء كانت فلكية أو بيولوجية ّ ّ ّ .
بيعية ال يمكن فهمها بقراءة علم واحد من هذه الظاهرة الط

َّالعلوم الطبيعية وهو علم الكيمياء مثال بل البد أن نضيف إىل  ً
ًأقراءتنا علم الكيمياء علوما طبيعية أخرى كالفيزياء والرياضيات 

ْوالفلك؛ ألن هذه الظاهرة فيها أبعاد متعددة، ولكن أسأل عندما : ّ
َّلوم مرة واحدة أم تتخصص تذهب إىل اجلامعة هل تقرأ هذه الع

ِّملاذا جزئت هذه العلوم إىل الرياضيات والفيزياء : أقول فيها؟
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: والكيمياء، مع أهنا يف الواقع اخلارجي واحدة؟ اجلواب
ّألغراض علمية، وألغراض درسية وتدريسية، وإال فأنت حتتاج 
يف فهم الظاهرة الطبيعية إىل الرياضيات والطبيعيات والفلك 

 ...ء والفيزياءوالكيميا
ّولذا يقول أستاذنا الشهيد السيد حممد باقر الصدر يف كتابه 

ّاالقتصاد اإلسالمي جزء من كل>): اقتصادنا( جزء >ما معنى . <ٌ
أنت إذا أردت أن تفهم العدالة االجتامعية يف :  معناه<ّمن كل؟

االقتصاد اإلسالمي، ال يمكنك ذلك من دون اإلحاطة بباقي 
ال يمكن أن تفصل العدالة االجتامعية يف .  الدينيةمنظومة املعارف

املعارف الدينية عن بحث املعاد وبحث التوحيد وبحث التقوى 
وبحث الزهد، مع أنه عندما تنظر إىل بحث املعاد والتوحيد 
ًوالزهد والتقوى جتد أن واحدا منها مرتبط بأصول الدين،  ّ

ًوواحدا مرتبط بالتقوى، وواحدا مرتبط باألمور  ًإذا نحن . الفقهيةً
ّنأيت ونفصل هذه ونجعلها جزرا مستقلة، ولكنّها يف واقعها  ً ّ

 .منظومة واحدة
 

ّإذا كان األمر كذلك، فأنا أعتقد أن اإلنسان ما مل يلم  ّ
ّبمجموعة املعارف الدينية ال يستطيع أن يعطي رأيا يف أية مسألة  ً
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ّما يريد أن يعطي رأيا يف الفقه األصغر فالبد أن عند: دينية، أي ً
ًيكون مطلعا عىل باقر دوائر املعرفة الدينية، ال أن يقول ما هي : َّ

عالقة الفقه بالتفسري؟ أو ما هي عالقة التفسري بعلم الكالم؟ أو 
هذه : ما هي عالقة علم الكالم باألخالق؟ بل الصحيح أن يقال

ًملن يريد أن يعطي رأيا عن مفردة من َّمنظومة فكرية واحدة، البد 
 .ًهذه املفردات أن يكون واقفا عىل جمموعة هذه املنظومة

ّأما ما هي أصول هذه املعارف التي البد من أن يتوفر عليها؟  ّ ّ
 :فاجلواب

جعلوه  ^ معارف القرآن الكريم؛ ألن أهل البيتً:الّأو
 وجدتم عليه نا، فإنّاعرضوا  منا   كتاب ر >: األساس، وقالوا

ّشاهدا أو شاهدين فخذوا به، و ال ْ فهو زخرف  م نقلهً ًإذا كيف يمكن . <ُ
ّألحد يريد أن يعطي رأيا يف أية مسألة كانت  ً سواء كانت مرتبطة -ٍ

ً أن ال يكون مطلعا عىل منظومة املعارف -بالعقائد أو بالفروع ّ
 !القرآنية؟
ً البد أن يكون مطلعا عىل جممل املع:ًثانيا ّ ارف التي وردت عن َّ

 تارك ّإ >: قال لنا ’ألن الرسول األعظم؛ ^أهل البيت
كتاب اهللا؛ وع   أهل : ًوا بعدي أبداّكتم به لن تضلّفي م ما إن تمس

 .<ب  
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َّحسبنا كتاب اهللا، بل البد، : ًإذا ال يمكن ألحد أن يقول
باإلضافة إىل فهم الكتاب الكريم، من أن يفهم منظومة املعارف 

ّما ورد عن النبي وعيل واحلسن : ّواردة عن أئمة أهل البيت، أيال
َّهذه املنظومة البد أن يكون . ّواحلسني إىل آخر إمام من أئمتنا

ًواقفا عليها، عند ذلك حيق له أن يعطي رأيا يف مسألة من املسائل  ًّ
الدينية، سواء كانت هذه املسألة مرتبطة بالعقائد أم باألخالق أم 

 .ي احلالل واحلرامبالفروع، أ
ُومن هنا طرحت هذه املسألة التي أرشت إليها قبل ذلك، 

وهذه هي املرجعية الدينية، أعني أن . وهي املرجعية الشمولية
ًيكون املرجع مرجعا يف جمموعة املعارف الدينية، ال أن يكون 

 .ًمرجعا يف خصوص احلالل واحلرام
 

ِوعليه، البد ملن يريد أن حيصل الرشوط األساسية لالجتهاد  ّ ّ
ًأن يكون واقفا عىل منظومة أو جمموعة دوائر املعرفة الدينية يف 

: ّ وبعبارة أدق-القرآن، وجمموعة دوائر املعرفة الدينية يف السنّة 
هي ما جاء : ّ السنّة باملعنى العام عندنا-<عرتيت أهل بيتي>العرتة؛ 

باإلضافة إىل هذين املحورين األساسيني . ^ّ واألئمةّعن النبي
ّالبد أن يتوفر عىل جمموعة من األبحاث التي تعد كمقدمات ّ َّّ. 
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علم .  علم أصول الفقه-عىل سبيل املثال-ّمن هذه املقدمات 
 اآلن يف حوزاتنا العلمية - كام تعرفون -الفقه رضوري، ولكن 

ًا إال إذا درس علم ال يمكن لإلنسان أن يكون فقيه: يقولون
األصول، مع أن علم األصول مل يرد عندنا بشكل واضح يف 
ّكلامت األئمة، ولكن نحن وجدنا أنه إذا أردنا أن نفهم كلامت 

ّاألئمة البد أن نؤسس هلا قواعد، وبتعبري السيد الصدر ّ َّالبد أن : َّّ
َّنؤسس هلا منطقا، ولذا عرب عن علم أصول الفقه بـ  َِّ  منطق علم>ً

 .<الفقه
ٍفكام أن الفقه األصغر احتاج إىل تأسيس علم هو علم أصول 
الفقه، وهو منطق علم الفقه األصغر، فنحن نحتاج؛ لفهم 

ًوكذلك أرى أن كثريا . العقائد، إىل تأسيس علم أصول العقائد
من األبحاث التي تدرس اآلن كأبحاث عقلية يف حوزاتنا 

، يمكن لكثري من مسائلها )فةالفلس(َّالعلمية، والتي يعرب عنها بـ
 .ّأن تكون مقدمات أساسية لفهم العقائد

ّ أي كام أن الفقه احتاج إىل علم أصول الفقه، كذلك العقائد 
ًحتتاج إىل علم أصول العقائد، الذي نجد كثريا من مفرداته يف 

 .األبحاث الفلسفية
وعليه فالذي يريد أن جيتهد يف املعارف الدينية، باإلضافة إىل 
ّالقرآن، والسنّة باملعنى العام، البد أن يكون عىل دراية بعلم  ّ
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ًأصول الفقه، ولوازم علم أصول الفقه، والبد أن يكون حمصال  ِّ ّ
لعلم أصول العقائد، ولوازم علم أصول العقائد، التي من ضمنها 

 .األبحاث الفلسفية
 

 أنتم تذكرون العلوم ال  يعت ها ا عض :االجتهاد وا جديد* 
  .ف ّغر بة أو غ  إسالمية،   نطق والفلسفة والعرفان أو ا صو

ّ أنا أعتقد أهنا متثل جزءا أساسيا كمقدمات :مة احليدريّالعال ً ً ّ ّ
 .لفهم املعارف الدينية
نحن يف علم أصول الفقه نطرح عرشات : عىل سبيل املثال

والذين تابعوا . سائل الفلسفية واملنطقية؛ لفهم املسائل الفقهيةامل
ًمسائل علم أصول الفقه يعرفون بأن كثريا من مسائل علم أصول  َّ
ُالفقه مسائل فلسفية، أخذت من مباحث فلسفية أو من مباحث 

ّألن فهم كالم املعصوم يتوقف : كالمية ملاذا احتاجوا إليها؟ قالوا
 .اتّعىل فهم هذه املقدم
ٍّالقرآن الكريم نزل بلسان عريب مبني، فهل : وبمثال أوضح ٍ

ٍيمكن ألحد أن يفهم القرآن وهو ال يعرف العربية؟ أين ورد عن 
ّتعلموا العربية حتى تفهموا القرآن؟ هذه : أهل البيت أهنم قالوا ّ

َّمقدمة عقلية واضحة؛ ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني، إذا البد  ًّ ٍّّ ٍ
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ّ اللغة العربية، بل ال يكفي تعلم اللغة العربية فقط، بل ّأن تتعلم
ّعليك أن تتعلم اللغة العربية وقواعدها، أي الرصف، والنحو، 

 ...وقواعد البالغة و
ّأما عىل مستوى املحتوى .  هذا عىل مستوى األلفاظ

ًواملضمون فاألمر أيضا كذلك، هناك كثري من املضامني حتتاج؛ 
د يف علم أصول الفقه، وقواعد يف علم لكي تفهمها، إىل قواع

أصول العقائد، وقواعد فلسفية، وقواعد منطقية، وقواعد 
ْهذه هي منظومة املعارف التي حيتاجها من يريد أن يعطي . عرفانية َ

 .ًرأيا يف املعارف الدينية
 

ّاحة ا سيد، ما    سمآخرندخل إ   ور : االجتهاد وا جديد* 

ّا رجع ا ي    ا وزات العلمية؟ و يف يتم انتخابه؟ آ ات معرفة 

ّوهل هناك آ ات معتمدة النتخابه؟ و ما تعرفون فقد أث ت بعض 

ّ قضية األعلمية، و   سب ما أظن قضية متأخرة، : القضايا مثل

 ذا  و توضحون ّ أثارها بعض الفقهاء، فهل  ا واقع؟ وما    آ اتها؟ حب

  . ا ذ ك

التي كانت يف حوزاتنا  يف الواقع اآلليات :مة احليدريّالعال
 :العلمية تتمحور حول األمور التالية
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أنت تنظر إىل تراثه : أي.  كتابات املرجع وتراثه:اآللية األوىل
ّالذي كتبه، ومن خالل ذلك تتعرف عىل علميته فعىل سبيل . ّ

ًرفة أن الشيخ املفيد كان علام من أعالم ما هو طريقنا ملع: املثال
من : ًهذه الطائفة، وشيخا من شيوخها، بل شيخ الطائفة؟ اجلواب

ّملاذا ال نناقش يف أن الشيخ . خالل هذا الرتاث الذي بني أيدينا
ّاملفيد هو أحد كبار أعالم هذه الطائفة؟ ألن هذه مؤلفاته، وهذا  ّ

ّ، وتتيح لنا التثبت من أنه تراثه، وهذه كتبه، التي يمكن مراجعتها
تعالوا إىل الشيخ الطويس جتدون . ًكان علام من أعالم هذه الطائفة

ّاألمر كذلك، وهكذا األمر مع العالمة احليل، والعالمة املجليس،  ّّ
 .وغريهم من األعالم

ٍويف زماننا املعارص تعالوا إىل السيد اخلوئي، بأي دليل ثبت أن  ّ ّ
م الفقهاء يف عرصنا؟ هبذه املجموعة ّالسيد اخلوئي أحد أعال

ّبأي دليل ثبت أن السيد اخلوئي أحد . الضخمة الفقهية التي كتبها ٍّ
أعالم الرجاليني يف عرصنا؟ هبذه املجموعة الكبرية التي كتبها يف 

ّبأي دليل ثبت أن السيد الطباطبائي يعد . علم الرجال، وهكذا ّ ّ
ِّواحدا من كبار أعالم املفرسين بني امل سلمني؟ من خالل تفسريه ً

ًبأي دليل ثبت أن السيد حممد باقر الصدر يعد علام من . <امليزان> ّ ّ
. األعالم يف علم املنطق؟ انظر إىل كتابه األسس املنطقية لالستقراء
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ًبأي دليل يعد علام من أعالم األصوليني؟ انظروا إىل الدورات  ّ ّ
 .األصولية الثالث التي خرجت له، وهكذا

ُّلية األوىل ملعرفة التخصص والقدرة عىل املرجعية ًإذا اآل
 . العلمية يف عرص الغيبة هي النظر إىل تراثه

 . مقدار تدريسه يف احلوزات العلمية :ة الثانيةياآلل
  ؟...تقصدون حضوره   ا وزات: االجتهاد وا جديد* 

 ليس احلضور فقط، بل التدريس؛ ألنه قد :مة احليدريّالعال
ّوال يدرس، وهذا ال نستطيع أن نقيمهًيكون حارضا  ّ. 

ّفالبد أن نتعرف عىل مقدار حضوره العلمي يف احلوزات  ّ
ًوهذا ما وجدناه أيضا يف أعالم معارصين، سواء عىل . العلمية

مل يكتب  &ّافرضوا أن السيد اخلوئي. مستوى قم أو النجف
ًشيئا، ولكن عندما ننظر إىل تالمذته عىل مدى ستني عاما نجد  ًّ

وهذا يكشف عن أن هذا الرجل . أهنم من كبار أعالم هذه الطائفة
ًكان متخصصا، بل من كبار أعالم هذه الطائفة ِّ. 

ًإذا الطريق الثاين هو مقدار تدريسه وحضوره العلمي يف 
 .احلوزات العلمية

ّوأنا أعتقد أن هاتني اآلليتني مها األساس للتعرف عىل أن هلذا  ّّ ّ
 . عرص الغيبة، أم ليست لهالرجل مرجعية علمية يف
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أين ذهب الشياع الذي : ّاآلن من حقك أن تسأل وتقول
 يذكرونه يف الرسائل العلمية؟

ّ ليس املراد من الشياع الشياع بني عموم الناس؛ ألن :اجلواب
ّعموم الناس ليسوا من أهل اخلربة والتخصص يف هذا املجال، بل 
. ّاملراد الشياع بني أهل اخلربة واملتخصصني يف احلوزات العلمية

ِّفإذا شاع بني املتخصصني وأهل اخلربة والعلامء يف احلوزات 
ّالعلمية أن فالنا من كبار املتخصصني فال إشكال وال شبهة أن  ً ِّّ

ّهذا الشياع يدل عىل مرجعيته ْولكن متى حيصل هذا الشياع؟ . ّ
يعني إما من . اآللية األوىل أو عىل اآللية الثانيةِّالشياع متفرع عىل 

ّخالل مؤلفاته وتراثه يتعرفون عىل أنه املتخصص األول، أو من  ِّ ّ ّ َّ
وال . ِّكبار املتخصصني واألعالم، وإما من خالل حضوره العلمي

 .ّقيمة للشياع الذي ال يرتكز عىل هاتني اآلليتني
ّإذا أنا أعتقد أن من أهم اآلليات هات ّ  تراثه :األوىل: ّني اآلليتنيً

.  مقدار حضوره العلمي يف احلوزات العلمية:والثانيةالعلمي؛ 
ًويرتتب عىل هاتني اآلليتني آلية الشياع، فإذا كان الشياع ناشئا من  ّ ّ
ًهاتني اآلليتني تكون له قيمة، أما إذا كان الشياع ناشئا من اإلعالم  ّ

 .ع ال قيمة علمية لهَّأو من أسباب أخرى، فإن مثل هذا الشيا
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ّكيف تتم إدارة ا شيعة   العا م، حيث إن : االجتهاد وا جديد* 

ّا شيعة  وزعون   أغلب ب ان العا م، وهناك  س دول ذات 

ًأغلبية شيعية كما يقال؟ وأحب أن أسأل سؤاال آخر هناك بعض : ّ
 هل  ا أن ننفتح يعية األخرى،   ز دية واإلسماعيلية،الطوائف ا ش

    هذه الطوائف؟ وهل  ستطيع إدخا م   دائرة ا شياع؟

ّ ال أبدا؛ ألن أولئك هلم مرجعياهتم اخلاصة :مة احليدريّالعال ّ ً
ّاإلسامعيلية هلا مرجعياهتا . ّهبم، ومرجعياهتم ليست تابعة لنا
ّاخلاصة هبا، الزيدية هلا مرجعي ّاهتا اخلاصة هبا، العلوية هلا ّ

ّمرجعياهتا اخلاصة هبا، هم ال يستمعون إلينا حتى ندخل عليهم ّ .
: َّنعم، البد أن يطرح هذا السؤال، الذي هو غري سؤالكم، وهو

ًكيف نتعامل مع اآلخر، أعم من أن يكون ذلك اآلخر زيديا أو  ّ
ّإسامعيليا أو علويا أو من أية طائفة شيعية أخرى، أ ً ًو سنيا، أو من ً ّ

أتباع األديان األخرى، من اليهود أو النصارى، أو مل يكن من 
 أتباع األديان املعروفة، كالبوذية وغريها؟

وحديثنا اآلن عن رشوط املرجعية التي يرجع شيعتنا إليها، 
أما الزيدية فهم ال يرجعون إلينا، لكن كيف نتعامل معهم؟ 

ذاك اآلخر إما أن : قولّوكيف نوجه خطابنا هلم؟ نستطيع أن ن
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ّيكون متفقا معنا يف بعض األئمة، كبعض الطوائف الشيعية، أو ال  ً ّ
ًيكون متفقا معنا، كالسنّة وذلك حديث آخر غري مسألة إدارة . ّ

ّاآلن نحن نتكلم عن إدارة الشيعة، أعني الشيعة الذين . الشيعة
 .يرجعون إليهم، ويقبلوهنم كمراجع هلم

ة من انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران، بعد هذه الثالثني سن
ّوبعد هذه احلكومات املستبدة التي حكمت مجلة من البلدان 
العربية، وجدنا أن هناك جاليات كبرية من الشيعة انتقلت إىل 
عرشات البلدان يف العامل، ومن خمتلف البالد اإلسالمية، من 

، بل العراق وإيران ولبنان وبلدان أخرى، جتدون اآلن ماليني
 .عرشات املاليني من الشيعة منترشين يف عرشات الدول يف العامل

ّويف النتيجة توجد هناك دول عديدة يشكل الشيعة يف 
األساس،  األكثرية فيها، كالعراق وإيران، فكيف يدار وضع 

 الشيعة؟
ّلعله إىل ما قبل مخسني أو مائة سنة كان بإمكان املرجع أن 

 وتكون هذه املجموعة التي يف يكتفي بمجموعة صغرية حوله،
اليوم . بيته أو من املحيطني به هي التي تدير وضع الشيعة يف العامل

ّهؤالء املراجع، مهام كان عددهم، يعينون جمموعة من الوكالء يف 
هذه البلدان، فيديرون وضع الشيعة من خالهلم، ولكن بعد هذا 
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 ألنه قبل وهذه النقطة رئيسية؛. ّالتوسع الذي طال وضع الشيعة
ّإذا هذا التوسع . ّمائة سنة مل يكن للشيعة هذا التوسع املوجود اآلن ً

 .ّ أولٌأصل
ِّ إن هؤالء الشيعة بدأوا يكونون ويؤسسون :األصل الثاين ِّ ّ

 .عرشات املراكز يف تلك البلدان
ّ إن هلؤالء الشيعة يف كل منطقة يقطنوهنا :األصل الثالث ّ

تطيع أن نتعامل مع الشيعة وهذا يعني أننا ال نس. خصوصيات
ِّاملوجودين يف البلد الفالين، الذي ال يمثلون فيه إال مخسة يف املائة 
أو ثالثة يف املائة أو عرشة يف املائة، كام نتعامل مع الشيعة الذين 

ضوابط هذه املجموعة . ّيعيشون يف بلد يمثلون فيه سبعني يف املائة
َّخر، البد أن تكون ضمن السياسية واالجتامعية، وعالقتها مع اآل

 .تلك الرشوط التي تعيشها
ة القديمة والطريقة ّهل ال زالت اآللي: ًوالسؤال املطروح واقعا

 أن تلك مالقديمة إلدارة وضع الشيعة كافية إلدارة الشيعة يف العامل، أ
  تفي بذلك؟مل تعداآللية 

<>  

ّرحت املرجعية الرشيدة، التي أسس هلا السيد حممد من هنا ط ّ
باقر الصدر، وهي أن إدارة الشيعة يف العامل ال يمكن أن تكون 
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ٍوإذا أردنا أن نوضح املسألة بنحو أكثر . بتلك الطريقة القديمة ِّ
 يف ’ّإن الدولة التي أسسها الرسول األعظم : فعلينا القول

لدولة احلديثة يف عرصنا نجد ْاملدينة دولة، ولكن بالقياس إىل ا
ّالفارق كبريا جدا؛ ألن احلياة تعقدت، واالحتياجات كثرت،  ّ ً ًّ

ّوتتغري بطبيعة احلال طبيعة احلكم . واملشاكل ازدادت، ونحو ذلك
وطبيعة إدارة هذه املجموعة، وإال ففي املدينة كانت اإلدارة 

 واآلن افرضوا. ًجمموعة يقود رسول اهللا من خالهلا الدولة
جمموعة أخرى تريد إدارة الدولة يف إيران فهي حتتاج هذا التعقيد 

 ’املوجود يف األمور الدفاعية واحلربية، التي مل يكن رسول اهللا 
حيتاجها يف ذلك الزمان، وكذا يف األمور االستخباراتية، واملالية، 

 .واالقتصادية، واالجتامعية
َّأنا أتصور أن املرجعية هي دولة مصغرة، امل ّ رجعية يف عرص ّ

ّ وإن مل تتوفر هلا إقامة دولة -الغيبة   عندما تريد أن تدير مئة -ْ
مليون، أو مئتي مليون، أو ثالثامئة مليون، منترشين عىل عرشات 
ًالدول فإن إدارهتم واقعا أصعب بكثري من أن يكون هؤالء يف  َّ

 . دولة واحدة وأنت تديرها
خالهلا إدارة أمور ّإننا نحتاج إىل آلية جديدة نستطيع من 

ًلعل اآللية املتبعة كانت كافية إىل زمان قريب . الشيعة يف العامل ّ ّ ّ
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ّولكن يف زماننا هذا تغريت الظروف والرشوط والزمان واملكان 
واإلمكانات واالحتياجات، وعرشات العوامل األخرى دخلت 
ٍعىل اخلط، وأدت بنا إىل أن نفكر بشكل جدي يف إجياد آلية  ّ ّّ ّ

  ال يمكن أن ندير الشيعة. ساتية إلدارة الشيعة يف العاملَّمؤس
 - الذين يبلغ عددهم مئات املاليني، يف عرشات الدول يف العامل -

كام كنّا ندير الشيعة قبل مائة سنة أو مئتي سنة، وإنام نحتاج إىل 
 .مرجعية مؤسساتية

 ّما معنى مرجعية مؤسساتية؟
: ًلقارئ نرضب مثاالّإذا أردنا أن نقرب الفكرة إىل ذهن ا

انظروا إىل وزارة اخلارجية التي متتلك جمموعة سفارات يف العامل، 
ِّوعربوا عنها بمجموعة وكالء موجودين إلدارة وضع الدولة، 
للتعريف بالدولة وإمكاناهتا، وإجياد العالقة مع اآلخر، وهذا هو 

وزير ّعندما يتبدل . الدور الذي يقوم به الوكيل بالنسبة إىل املرجع
ّاخلارجية فهل تتبدل كل هذه املؤسسات والوكاالت واملدراء  ّ ّ
ّالعامني واإلمكانات؟ ال أبدا، قد يتبدل منها بتبدل الوزير ثالثة يف  ّ ً ّ
َّاملائة، أو مخسة يف املائة، ولكن أصل النظام واملراكز واملؤسسات 

ولكن مع األسف الشديد يف حوزاتنا العلمية . تبقى عىل حاهلا
ّ يرحتل مرجع من املراجع ينتهي كل يشء معه، وعندما يأيت عندما
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ًوهذه قضية خطرية جدا. املرجع اجلديد يبدأ من الصفر ولذا . ّ
نحن نحتاج . َّجتدون أننا مل نتقدم يف مسألة إدارة الشيعة يف العامل

َّإىل آلية جديدة مؤسساتية ٍ ّ. 
 أنت تدعو إىل أن نكون مثل البابا يف: قد يقول يل قائل

ًال أبدا، نحن لنا خصوصياتنا، لنا جتربتنا : الفاتيكان؟ أقول
َّاخلاصة، لنا فكرنا اخلاص، لنا آلياتنا اخلاصة، ولكن البد أن  ّ ّ ّ
ّجيلس املتخصصون يف الشأن الشيعي ليجدوا ما هي الطريقة 
الفضىل إلدارة وضع الشيعة يف العامل، وإلدارة وضع الوكالء يف 

ّمثليات يف العامل، وإلجياد العالقات مع العامل، وإلدارة وضع امل
ّإن واحدة من أهم وظائف : هنا يأيت سؤالكم، وهو. اآلخر ّ

الوكيل هو كيف يتعامل مع اآلخر؟ كيف يوجد عالقة طبيعية مع 
ّاآلخر؟ ألن املرجع جالس يف مكان معني ويف نقطة معينة، أما  ّّ

َّهنا كل وكيل البد. ّوكالؤه فمنترشون يف كل العامل  أن يقوم بدور ّ
 .السفري، بدور القائم باألعامل؛ إلجياد العالقة مع اآلخرين

ّأنا أعتقد أنه بعد أن توسع الشيعة هذا التوسع املبارك بحمد  ّ
ًاهللا تعاىل يف خمتلف بقاع األرض حتى أنك ال جتد اآلن بلدا إال  ّ ّ
ّويوجد للتشيع فيه موطئ قدم، بل بحمد اهللا تعاىل اآلن التشيع يف ٍ 

: × قال اإلمام الرضا–ّامتداد مستمر؛ ألن الناس بدأوا يعرفون 
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َّ فإن هذه - <بعوناّن ا اس  و عرفوا التإ عرفوهم  اسن  منا؛ ف>
الطريقة ما عادت كافية إلدارة وضع الشيعة، بل نحتاج إىل 

 .تأسيس شكل جديد إلدارة وضع الشيعة يف العامل 
ّ سماحة ا سيد  و استخدمنا وما ا ض : االجتهاد وا جديد* 

  طر قة بابا الفاتي ن؛ إلدارة ا شيعة   العا م؟

نعم، . اآلن ال أريد أن أدخل يف التفاصيل: مة احليدريّالعال
ّاملهم هذه اآللية املتبعة ما . إذا وجدنا هناك إجيابيات نأخذها ّ ّ

ّعادت كافية، أما ما هي اآللية اجلديدة؟ فهذا حيتاج إىل 
ّ؛ ألن هذه قضايا إدارية، وليست قضايا علمية حتى ِّمتخصصني ّ

َّأعطي فيها رأيا جازما، وإنام هي قضايا إدارية، يعني البد أن نأيت  ً ً
َّبمتخصصني وعلامء يف علم اإلدارة، ثم نقول هذا وضعنا، هذه : ِّ

ّمعطيات وضعنا يف العامل، فكيف نديرهم؟ فيعرفوننا عىل أفضل 
    .طريق إلدارهتم

 

تتوا   الت ا قد وال شو ه  لمشار ع : االجتهاد وا جديد* 
 ا جديدية   الفقه اإلسال ، فكيف تقيمون  شار ع ا جديد 

ّواإلصالح الفق  ال  طرحت ح  اآلن؟ وما   قراءت م ا جديدية 

ّتباعها إلحداث  ديد     هذا ا جال؟ وما   ا سبل ال  يم ن ا



  ٩٥......................................................................لدى السيد كامل احليدري

  الفقه اإلسال ؟

ًهذا ليس سؤاال واحدا، بل مخسة أسئلة، : ّالعالمة احليدري ً
ّونحن نتكلم بشكل عام، وإال لو دخلنا يف كل مفردة فسنحتاج  ّ

 .إىل وقت طويل
وقضية التجديد . اإلنسان بطبيعته معتاد عىل ما هو املتعارف

هل . ّبياء منذ اليوم األولواإلصالح والتغيري هذه واجهها األن
ْيوجد نبي جاء برشيعة ومل يواجه؟ ومن واجهه؟ مل يواجهه عموم  َ ّ
ّالناس، وإنام واجهه أولئك الذين هلم مصالح مرتبطة هبذا الوضع 

اليوم انظروا إىل املجتمع الغريب الذي يعيش عىل أساس . القائم
يوم جتدون احلرية والديمقراطية وغريها، ففي الواليات املتحدة ال

عرشات ومئات اآلالف من الناس خرجوا إىل الشارع يعرتضون 
 .عىل طريقة إدارة األموال يف جمتمعاهتم، أي الطريقة الرأساملية

كيف واجهتهم األنظمة القائمة، مع أهنا قائمة : والسؤال هو
ّعىل أساس احلرية والديمقراطية؟ لقد واجههم أولئك الذين 

وهذه . الوضع القائم هبذه الطريقةلدهيم مصالح يف أن يبقى 
ّقاعدة عامة، وليست خمتصة بمجتمع دون آخر، وال بجامعة دون  ّ

ّعندما توجد مجاعة هلا أسس ومصالح، وطبقات خاصة . أخرى
ّمستفيدة من هذه املصالح، فإذا جاء شخص وأراد أن يمس هذه 
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َاملسلامت سوف حيارب ويواجه َ ّإن كل : أنا ال أريد أن أقول. ّ
ّدعوات اإلصالحية كانت دعوات صحيحة مئة يف املئة، وإنام ال

َّإن طبيعة اإلنسان أنه عندما يوجد وضع معني : أريد أن أقول ّ ّ
ّيقوم عىل أسس معينة، وله مصالح معينة، ويستمر هذا الوضع  َّ ّ
جليل أو جيلني أو قرن أو قرنني، وتأيت دعوة جتديدية ودعوة 

 احلال سوف تواجه من قبل إصالحية وتغيريية، فإنه بطبيعة
أولئك الذين ترتبط مصاحلهم بأن يبقى هذا الوضع عىل حاله 

 .القائم
ّإذا من الوهم أن نتصور أننا ندعو إىل حركة إصالحية، وإىل  ً

ٌهذا وهم، . حركة جتديدية وتغيريية، وال نجابه من اآلخرين
 .فالرضا من اجلميع ال حيصل عندنا، وال يمكن حصوله

ّ للمصلح واملغري، والذي يدعو إىل حركة تغيريية َّ نعم، البد
وإصالحية وجتديدية، بقدر ما يمكنه، أن ال يصطدم مع القواعد 

ّهذه مهمة عندي، ملاذا؟ ألنه يريد أن يتحرك من خالل . الشعبية ّّ ّ
ِّهؤالء، وبإمكان الطبقات املتنفذة والطبقات املستفيدة من هذا 

س والشعوب لتقف أمام هذه ّالوضع أن حيركوا الشارع والنا
احلركات اإلصالحية والتجديدية، كام فعلوا من قبل بالنسبة إىل 

أنا : ًوقد كان القرآن واضحا، ففرعون يقول. كثري من احلركات
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ّأخشى أن يبدل موسى دينكم، فهو يريد أن حيرك العواطف  ِّ
ّواملشاعر وأحاسيس الناس؛ حتى يقفوا أمام حركة موسى 

 .تغيريية واإلصالحيةالتجديدية وال
َّإذا عىل هذا األساس أنا أعتقد بأن هذه سنّة من سنن التغيري،  ً
ّوالبد أن نلفت إليها، وهي سنّة من سنن اإلصالح والتجديد، 
وهي أنك عندما تطرح فكرة جديدة؛ خلدمة الناس، سوف تواجه 
من طبقات أخرى هلم مصالح يف أن يبقى وضع الناس عىل تلك 

 .وال تستثنى حوزاتنا العلمية من ذلك. هم عليهااحلالة التي 
ّاآلن هناك جمموعة من الكتب الدراسية الرسمية التي : ً مثال ّ

َّتدرس يف احلوزات العلمية، عىل مستوى أصول الفقه أو الفقه 
نفسه، وقد وجدنا أنه يف املئة أو اخلمسني سنة األخرية هناك كتب 

يف هذه املناهج، مع ذلك ّجديدة وأعالم جدد حاولوا أن جيددوا 
رفضت تلك املحاوالت، ملاذا؟ أنا أعتقد أن القضية ليست ناشئة 
ّمن سوء نوايا بالرضورة، بل إن أغلب الظن أن هذه الطبقة 
ًالرافضة إنام رفضت هذه املناهج اجلديدة خوفا من عدم قدرهتا  َّ

ل ّعىل تدريسها، وبالتايل فإهنا ختشى أن تفقد مكانتها العلمية داخ
 .  األوساط احلوزوية
ًمن كان كل وجوده مبنيا عىل تدريس : عىل سبيل املثال ّ ّْ كفاية (َ
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َّيف احلوزات العملية، وهو قد نظم حياته عىل أساس أن ) األصول
، فإذا صار البناء أن نحذف كتاب )كفاية األصول(ّيبقى يدرس 

ًمن احلوزات العلمية فسوف يقف حتام أمام هذا ) الكفاية(
ليس بالرضورة أن يكون . يل والتجديد؛ ألنه سيفقد دورهالتبد

ًهذا اإلنسان إنسانا فاسدا، بل إن طبيعة وضعه تقتيض أن جيابه  ً
 .العمل التجديدي أو العمل اإلصالحي

ّواحلوزات العلمية قائمة اليوم عىل أنه بمجرد أن يقرأ عرشين 
ًسنة، أو ثالثني سنة، أو أربعني سنة، فقها وأصوال، يكو ًن مرجعا، ً

ّ تركز عىل قراءة التفسري - كام ندعو هلا-فإذا جاءت دعوة جتديدية 
والعقائد وأصول العقائد والفلسفة بمصاف العلوم األخرى فلن 

 .يوافق عليها وتواجه بالرفض والنقد والتشكيك
ّإذا القانون العام هو أن أي جتديد سوف جيابه، سواء كان ذلك  ّ ًّ

 .أم عىل مستوى إداريالتجديد عىل مستوى علمي 
 

ّإن هناك من يتحدث عن وجود خلفيات : االجتهاد وا جديد*  ْ َ

ًقومية تارة، وفكر ة تارة أخرى، تقف خلف نقد   وع م ا رج ،  ً

  ّو   ز ا ديث عن  وضوع ا رجعية العر ية ا منوعة من الظهور 
ا جتمع ا شي  تارة، وعن خطر وصول أنصار اال اه الفلس  
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ّوالعقال  إ  منصب ا رجعية تارة أخرى، كيف تقيمون مثل هذه 

  األف ر ال  تتداول   ا ساحة اآلن؟

: ّاألول: ّيف الواقع سؤالك ينحل إىل سؤالني: ّالعالمة احليدري
ت الفكرية والعقائدية اخللفيا: والثايناخللفيات القومية للمسألة؛ 

 .والفلسفية ونحو ذلك
أما يف ما يتعلق بسؤال اخللفيات الفكرية والعقائدية فأنا أعتقد 

قراءة قائمة عىل أساس كالمي؛ : ّبأن ملدرسة أهل البيت قراءتني
ْوقراءة قائمة عىل أساس غري كالمي، أو فقل قراءة قائمة عىل : ُ

 . فقهيأساس فقهي؛ وقراءة قائمة عىل أساس غري
واملتعارف يف احلوزات العلمية أن القراءة القائمة هي قراءة 

ًوأتصور أن كثريا . ّاملذهب بكل أطره ومعارفه عىل أساس فقهي ّ ّ
ًمن األعالم هم يف هذا االجتاه، ويرون أنه إذا صار فقيها بالفقه 
ّاألصغر فهو الذي حيق له أن يتصدى للمرجعية الدينية يف عرص  ّ

 .الغيبة
فام هي . دعو إىل أن تكون القراءة األخرى هي احلاكمةأنا أ

تلك القراءة األخرى؟ هي القراءة التي تكون قائمة عىل التفسري، 
ّوالعقائد، ومقدمات التفسري والعقائد، أي الفلسفة والعرفان 

 .وعلوم القرآن وغري ذلك
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ّإذا فاخلالف قديم ومستمر إىل زماننا ويف اعتقادي الشخيص . ً
التي قدمها ملذهب أهل البيت  &ّلسيد اإلمام اخلمينيأن رؤية ا

ّمل تكن قائمة عىل األساس األول؛ ولذا جتدون هذه التجديدات 
إن نظرية والية الفقيه . ّكلها، التي جاءت عىل أساس تلك القراءة

ّاملطلقة مل تصدر من علامء حمسوبني عىل القراءة الفقهية، وإنام 
راءة العقالنية الفلسفية صدرت من علامء حيسبون عىل الق

واآلن جتدون يف احلوزات العلمية، . العرفانية القرآنية ونحو ذلك
َّوخصوصا يف حوزة قم، جتدون بأن الذين هم ضمن االجتاه الذي  ً

 .ًيدعون إىل هذه القراءة أيضا &ّبنى له السيد اإلمام
ًإذا هذه القضية قضية منهجية يف الرتبة السابقة، قبل أن نصل 

ّوالبد ملن يريد أن يقدم قراءة ألصول املذهب . مسألة املرجعيةإىل  ّ
هل يريد . ّأن حيدد يف الرتبة السابقة املنهج الذي يريد أن يعتمده

أن يعتمد عىل منهج القراءة الفقهية أو يريد أن يعتمد عىل منهج 
؟ واطمئنّوا أن النتائج واآلثار واملعطيات ...القراءة العقالنية و

 .تعامل مع اآلخر خيتلفختتلف، وال
ًإذا هذه القضية طبيعية جدا وأنا أقوهلا بشكل واضح . ً

أنا لست من أولئك الذين يقرؤون املذهب قراءة فقهية : ورصيح
ُأحادية، وإنام أعتقد أنه البد أن تقرأ أصول املذهب قراءة شمولية  َّ
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ُضمن هذه الرؤية العامة، ومن الداعني إىل أن يعتنى بأصول  ّ
فأنت اآلن عندما تأيت إىل . ّد عىل حد االهتامم بفروع الدينالعقائ

ة ّسأل عن أي عندما ت- عىل سبيل املثال-فروع الدين، إىل الفقه 
 الشيخ  رأي الشيخ املفيد، وال رأيُينقل لكال ة، مسألة فقهي

، وال ّالصدوق، وال رأي الشيخ الطويس، وال رأي العالمة احليل
رأي املجليس، وال رأي اآلخوند اخلراساين ، وال ّق احليلّرأي املحق

صاحب الكفاية، الذي كان قبل مئة سنة، وال رأي األصفهاين، 
ملاذا ال ترجعني إىل : قولن. نقل آراء الفقهاء احلارضينّوإنام ت

ال؛ ألنه بعد النائيني طرحت نظريات فقهية : لاقيالنائيني؟ 
، ويف نمو ّرّ هذا معناه أن الفقه عندنا يف تطور مستم.جديدة
 عن تسألولكن عندما . ، ويف تفاعل مع معطيات احلياةّمستمر

هذا يكشف  ..<قال الشيخ املفيد>: يأتيك اجلواب ،مسألة عقائدية
 لك عن ماذا؟

عن أنه ال يوجد هناك  ديد، أو أن  ي شف :االجتهاد وا جديد* 
ًهناك  ديدا قليال ً.  

 

ّأو أنه إىل اآلن نحن تأخرنا يف علم العقائد : ّالعالمة احليدري
ّ أنه عندما نتطور يف - عىل قدم املساواة-كان ينبغي . ألف سنة
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ًعلم أصول الفقه أن نتطور يف علم أصول العقائد أيضا، وعندما  ّ
ّنتطور يف الفقه نتطور يف العقائد أنا أعتقد هبذه . وهذا ما مل حيصل. ّ

عندما تسأل ماذا تقولون يف مسألة طهارة أهل الكتاب؟ . احلقيقة
مجلة من الفقهاء يذهبون إىل طهارة أهل الكتاب، ومجلة من : يقال

الفقهاء يذهبون إىل عدم طهارهتم، أما عندما تسأل عن مسألة 
عقائدية، هل لإلمام والية تكوينية أم ال؟ تراهم يرجعونك إىل 

إن مجلة من األعالم : َّنه البد أن يقولواوالصحيح أ. الشيخ املفيد
املعارصين يذهبون إىل إثبات الوالية التكوينية لإلمام، ومجلة 
ّأخرى يرفضون ذلك، وذلك من حقهم؛ ألن القضية يف بحث 
ّمستمر، هذا يؤيد هذا االجتاه، وذلك يؤيد ذاك، وثالث قد يأيت  ّ ّ

 .بثالث، ال هذا وال ذاك
جديد يف العقائد، والبحث يف العقائد،  أنا أدعو إىل مسألة الت

ّواالجتهاد يف العقائد، عىل حد التجديد والبحث واالجتهاد يف 
.  نفقده يف حوزاتنا- مع األسف الشديد-وهذا الذي . الفقه

: انظروا اآلن إذا سألنا سائل. وهكذا عىل مستوى التفسري
عظيم ّافرتضوا أن السيد الطباطبائي مل يكتب لنا هذا التفسري ال

قال الشيخ : ، فامذا يوجد عندنا من التفسري؟ نقول<امليزان>
ْ، ولكن أين )جممع البيان(، قال الطربيس يف)التبيان(الطويس يف 
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آراء األعالم املعارصين؟ نعم، بحمد اهللا، يف اآلونة األخرية قام 
ّالسيد عبد األعىل السبزواري وأعالم آخرون، كالشيخ نارص 

يخ جواد اآلميل، بكتابة تفاسري أخرى، مكارم الشريازي والش
ًولكن لقرون متعددة كان علم التفسري راكدا أنا أدعو حوزاتنا . ّ

ّالعلمية إىل أن تتقدم يف القرآن كام تقدمت يف الفقه واألصول ّ. 
أنا أدعو إىل تأسيس أصول مذهب مدرسة أهل البيت عىل 

ية، أسس غري فقهية حمضة، عىل أسس عقالنية، وعىل أسس قرآن
عىل هذه األسس، ال عىل ّوعىل أسس عرفانية، أي أن نقدم قراءة 

 . أسس فقهية رصفة
 

ْهناك من يرى ا جديد   الفقه اإلسال  : االجتهاد وا جديد*  َ

ً   ستوى بعض الفتاوى، وهناك من يرى ا جديد   ال   األصول  ْ َ

ن أن أصول الفقه واالجتهاد اإلسال   اجة االجتهادية، هل تعتقدو
  إ   ديد؟ وأين؟ و يف؟

 أنا أعتقد أن فتح باب االجتهاد يف مدرسة :مة احليدريّالعال
ّأهل البيت ليس لتغيري بعض الفتاوى، وإنام كام قررت وبينت قبل  ّ ّ
قليل، أنا أعتقد أن باب االجتهاد مفتوح عىل مستوى األصول 

 .ًأصول الفقه، فضال عن الفقهًالعقدية، فضال عن 
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ّإن الرؤية التي حيملها املجتهد تتأثر بعوامل : بعبارة أخرى
ّولذا أنا أعتقد أن النص . ّكثرية، ومن خالهلا يأيت إىل النص الديني

ّالديني بمعناه العام، أي الكتاب والسنّة، فيه قابلية أن يلبي مجيع  ّ
اعتبار أنه خامتة الرشائع، ّمتطلبات حياة اإلنسان إىل قيام الساعة؛ ب

ّإن هذه الرشيعة استنفدت : ّوال توجد رشيعة بعد ذلك حتى نقول
ًأغراضها، واستنفدت قدرهتا عىل االستجابة ملتطلبات احلياة، إذا 

 . نحتاج إىل رشيعة جديدة
ُّما هي فلسفة جتدد الرشائع وتعدد الرشائع؟ إن الرشيعة  ّ

ارة احلياة، وعىل االستجابة السابقة كانت تستنفد قدرهتا عىل إد
ًلألسئلة التي تطرح عليها، إذا نحتاج إىل جتديد الرشيعة وجتديد 

ّولكن ملا كنّا قد آمنّا بأن اإلسالم هو الرشيعة اخلامتة فإن . ّالنبوة َّ
ّمعنى ذلك أن هذه الرشيعة فيها القدرة عىل االستجابة لكل  ّ

ًكن فيها هذه القدرة إذا ّمتطلبات اإلنسان إىل قيام الساعة، ولو مل ت
ّالستنفدت أغراضها، وملا استطاعت أن تستجيب ملتطلبات 
ًاحلياة، إذا نحتاج إىل رشيعة جديدة، وحيث إهنا رشيعة خامتة إذا  ً

 .ال توجد رشيعة أخرى
ًإذا األصل الكالمي الذي نبني عليه هو أن هذا النص الديني 

لعلوم التي أرشت إليها، ّالذي بأيدينا بمقدماته، بالقرآن والسنّة وا
ال خصوص الفقه، أن هذه الرشيعة فيها القدرة، وأن هذه 
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ّاملعارف وهذه املنظومة كنص ديني فيها القدرة عىل االستجابة 
ّلكل املتطلبات، ولكن هل القراءة التي يقرأ هبا هذا النص الديني  ّ ّ

إنه قبل ألف سنة كانوا يقرؤون هذا : واحدة أم متعددة؟ اجلواب
ّنص الديني بقراءة، ولكن من حقنا نحن املعارصين أن ال نوافق ال ّ

 .عىل كثري من مفرداهتا
ّ 

  د القراءة ا ي ية؟ّبتعدهل تؤمنون : االجتهاد وا جديد* 

ّ نعم، أؤمن بالتعدد، ولكن ضمن منهج :مة احليدريّالعال
ِّ أنا أقدم قراءة، :ّال أوافق أن يأيت كل إنسان ليقول. متقن وحمكم

َّبل البد أن يقول يل ما هي األسس التي ينطلق منها لقراءة هذا 
ِّوبعد أن نتفق عىل األسس، من حقه أن يقدم القراءة التي . ّالنص ّّ

ًولذا أنا أعتقد بتعدد القراءة واقعا، . ّيرتئيها عن النص الديني ّ
ّتعدد : وعىل سبيل املثال. ّولكن هبذا املعنى من تعدد القراءة

ًمرة تأيت قراءة متيع أصول هذه العقيدة أصال، : القراءة عىل معنيني ّ ّ
ًفهذه ليست قراءة، وإنام هي إهنا للنص الديني، مثال ّ ّ تأيت قراءة : ّ

هل هذه قراءة أم . ال فرق بني التوحيد والتثليث املسيحي: تقول
 . هذه ليست قراءة! ّأهنا إهناء للتوحيد اإلسالمي؟

َّجئنا إىل مدرسة أهل البيت فإن من أصول مدرسة نحن عندما 
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أهل البيت أن األئمة فيها اثنا عرش، وأن اإلمام معصوم، وأن 
ّأريد أن أقدم : ٌفعندما يأيت أحد ويقول. ٌّاإلمام الثاين عرش حي

قراءة عن التشيع أن األئمة ليسوا اثني عرش، وأهنم ليسوا 
 هذه قراءة يف املذهب معصومني، وأن الثاين عرش غري مولود، فهل

 . هذه قراءة ال عالقة هلا باملذهب! أو أهنا خروج عن املذهب؟
إن العصمة معناها : ًإذا أنت من حقك أن تبحث، ذاك يقول

ال، ليس هذا هو املراد من العصمة، بل هذا هو : كذا، فتقول
ًإن اإلمام مل يكن مسؤوال عن إقامة : ّاملراد، من حقه أن يقول

 ً.ال، إن اإلمام كان مسؤوال: ولالدولة، فتق
ّ هذه قراءات متعددة، وال مشكلة فيها، لكن برشط أن ال يلزم 
ّمن القراءة التي تقدمها حمو األصول املوجودة يف تلك الدائرة، 

 ...مذهبية أو
ّالسيد اإلمام اخلميني عنده نظرية يف والية الفقيه، فقد : ًمثال

يف والية الفقيه، وإذا هبا تنتهي إىل ِّأنا أقدم قراءة : ٌيأيت أحد ويقول
عدم وجود والية الفقيه، فهل هذه قراءة يف والية الفقيه أم أن هذا 

ّإذا فرق بني أن تقدم قراءة يف النص الديني وبني . ٌّرد لوالية الفقيه ّ ٌ ً
ّأن تقدم قراءة لنفي النص الديني كثري من هذه القراءات . ّ
يني، بل هي قراءات لنفي ّاملعارصة ليس قراءات يف النص الد



  ١٠٧....................................................................لدى السيد كامل احليدري

ّويف النتيجة البد أن نقبل أن هذا النص . وحيانية النص الديني ّ
ّخيتلف عن أي نص برشي ّ ّأنا ال أريد أن أدخل يف بحث تعدد . ّ

ّالقراءات، ولكن بنحو اإلمجال أنا أرشت إىل هذه املقدمة حتى  ّ
ُّيتضح للقارئ العزيز أنني مؤمن بتعدد القراءة، ولكن ضمن  ّ

ولذا إذا قالوا . ّوابط، وضمن رشوط، وضمن منهجية خاصةض
َّإن الشيخ املفيد قدم قراءة عن التوحيد، أو قراءة عن املعاد، أو : يل

ّقراءة عن اإلمامة، فهل أنت موافق؟ فمن حقي كمجتهد يف هذا 
ّال، وأقدم قراءة أخرى، ولكن يف إطار مدرسة : املجال أن أقول

فعندما .  قراءة تنفي مدرسة أهل البيتّأهل البيت، ال أنني أقدم
 أن األئمة ليسوا معصومني فهذه -ًمثال-ّأقدم قراءة مفادها  

 .ٌنظرية خارجة عن نظرية أهل البيت، وليست نظرية أهل البيت
ُّإذا هذه القضية مهمة جدا، وهي أننا نؤمن بتعدد القراءة،  ً ًّ

َّولكن ضمن رشوط وأسس وضوابط خاصة البد أن نلتفت ّ  إليها ْ
ّوالبد أن حتفظ للنص الديني وحيانيته، ال أن تؤدي القراءة . ًجيدا ّ ّ

ّإىل أن يكون هذا النص الديني كنص برشي، كأي نص آخر  ّ ّ ّ
ًال أبدا، إذا كان هكذا فام الفرق بني القرآن وبني . صادر من فالن

غريه؟ عندما تصدر نظرية من فالن فإنك تناقشها، فإذا كانت 
ّأقدم فيها قراءة، وكأنك : ًقرآن أيضا فهل تقولالنظرية يف ال ّ
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ّتتعامل مع نص برشي؟ ال، البد أن حتفظ حدود وقواعد النص  َّّ
ّما هي حدوده؟ هو أنه نص وحياين، هذا النص صادر . الديني ّ

ّهذه كلها حتفظ، . من اهللا، له ضوابط، وله قواعد، وله ثوابت
 .ِّوبعد ذلك تقدم القراءة التي تريد

 

ي تقد ا كث ون ظاهرة االحتياط ا وجو  : االجتهاد وا جديد* 
ّ  ا رسائل العملية، و رونها تضييقا    م ة ا اس، ما   نظرت م ً

  هذا ا وضوع؟ و يف تعا لتم معه    ستوى استفتاءات م إ
  ورسا  م العملية؟

حتياط الوجويب يف الرسائل  أعتقد أن لال:مة احليدريّالعال
ًالعملية بعدا إجيابيا وبعدا سلبيا ً ً فبعده اإلجيايب أن املرجع يكتب . ً

ّيف املقدمة أنه يف االحتياطات الوجوبية يعطيك قدرة عىل الرجوع 
إىل غريه، وهذه ليست نقطة سلبية يف الرسالة، بل نقطة إجيابية؛ 

ّ إىل رأي هنائي حتى أنا مل أستطع أن أصل: ألنه يريد أن يقول لك
أفتي بشكل واضح يف هذه املسألة، ولذا أعطيك املجال يف أن 

ًإذا أصل . ومن الواضح أن هذا أمر إجيايب. تنتقل إىل شخص آخر
ًوجود االحتياط الوجويب ليس أمرا سلبيا بالرضورة ولكن ال . ً

ّينبغي أن تكون الرسالة مملوءة من أوهلا إىل آخرها باالحتياطات 
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ّبية، فإن هذا يكشف لك عن أن ذلك الشخص إذا مل يكن الوجو َّ
ًمن املسائل فكيف اجتهد؟ إذا % ٣٠أو % ٢٠عنده وضوح يف 

كثرة االحتياطات تكشف لك أن الذي كتب الرسالة العملية كان 
ّكثري الرتدد، ومل تتضح له املباين واألسس األصولية والفقهية ُّ. 

 أن يزيد يف االحتياط ّنعم، هنا يوجد عامل آخر يؤدي بالبعض
ّيف الرسالة العملية، وهو أنه ال يريد أن يتحمل املسؤولية، يعني 

َّفإن ذلك ال يعني أنه ال يمتلك فتوى ) احتط: (عندما يقول
 .واضحة يف هذا الصدد بل إنه ال يريد أن يتحمل املسؤولية 

  .ُكما طرحت من بعض ا المذة: االجتهاد وا جديد* 

 أنا أناقش هذه وال أوافق عليها؛ ألن هذا :يمة احليدرّالعال
َّمعناه أنك ال تريد أن تتحمل املسؤولية عن املكلف، وإنام تريد أن  ّ

فإذا . أنا ال أفتيك، وأنت اذهب إىل غريي: تقول. ّحتمله املسؤولية
. كنت ال تريد أن تفتي فاجلس يف بيتك، وال تكتب رسالة عملية

 ولإلجابة عن تساؤالهتم، ّأنت عندما تتصدى لشؤون الناس،
ّالبد أن تتحمل مسؤوليتهم الدينية، فإذا وضحت عندك الفتوى  ّ

ًنعم، إذا مل تتضح واقعا من حيث . اكتبها يف رسالتك العملية ّ
ّاألدلة واملباين فمن حقك أن حتتاط ّ. 

ُأما أنا ماذا فعلت؟ بيني وبني اهللا توجد عندي بعض 
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ّكنّها نادرة جدا؛ ألين أعتقد أن االحتياطات يف الرسالة العملية، ل ً
ًالرسالة العملية، خصوصا يف ما يرتبط بالعبادات، هناك نسبة 
ّعالية منها متفق عليها بني علامء الشيعة، منذ الشيخ الطويس وإىل 

باإلضافة إىل . وهي ال حتتاج إىل أن حيتاط اإلنسان فيها. زماننا هذا
األظهر؛ : بري أن أحذف تعا- بقدر ما يمكن-ُذلك حاولت 

، من الرسالة العملية؛ ألن هذه تشري إىل ...األقوى؛ األوىل، و
هذه نكتة يسألني الطالب . نكات علمية مرتبطة بالبحث العلمي

ّعنها وأجيب، وأما عموم الناس فال عالقة هلم بأن الدليل كان  ّ
أقوى، أو أن الدليل كان أظهر، ولذا حاولت بقدر ما يمكن أن 

 .لرسالة العمليةأجتاوزها يف ا
ًوعىل هذا األساس البد أن يكون أصل التسهيل حاكام يف  ّ

 .الرسالة العملية، ال أصل التعقيد والتصعيب واالحتياط
   فا   عة سهلة سمحة:االجتهاد وا جديد* 

ّ هذا واحد من األدلة عىل أنه البد أن تقوم :مة احليدريّالعال ٌّ
 .ري واالحتياطعىل أساس التسهيل، ال عىل أساس التعس

 

ّسماحة ا سيد، هل ل م أن ترفدونا ببعض : االجتهاد وا جديد* 

ّ الفتاوى ا ديدة ال  أصدرتموها، وال  تمتاز ببعض ا دة وا م ، 
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  تنا؟ّفتنفرد بها  ل

ّ أنا أطرحها اآلن نظريا، وال أتكلم عىل :مة احليدريّالعال ً
ّمن املسائل التي أعتقد أهنا مهمة جدا أن دائرة . ميل هلاالبعد الع ً ّ

ًاألحكام االضطرارية أو دائرة أحكام التقية ضيقة النطاق جدا ّ ّ ّ. 
ّإن الفقه اجلعفري لديه رشوطه اخلاصة يف : فعىل سبيل املثال

ّما يسجد عليه، والغالب أن يسجد عىل تربة معدة هلذا الغرض،  َ ُ
ّولكن القضية تعرضت ل ّسوء الفهم حتى بات من املتعذر عىل ّ ّ

ًالشيعي أن يصيل طبقا ملذهبه يف بعض البلدان اإلسالمية، ومن  ّ
ًاحلرج عليه أن يصيل عىل الرتبة يف املسجد النبوي مثال، والسؤال  ّ ّ

ّكيف يصيل اإلنسان الشيعي يف هذه احلالة؟ هناك مجلة : هنا هو
ّعليه أن يتقي ويصيل : من األعالم يقولون أنا أعتقد أن . مثلهمّ

ّاألمر ليس تقية، وإنام أئمة أهل البيت أعطونا نمطني للصالة، أي  ّ ّ
ٌلديك يف هذه الظروف نمط من الصالة، وهي : إن الشارع قال

ّهذه الصالة التي نصليها، أما إذا رصت يف تلك الظروف فعليك  ّ
تلك ليست تقية عن هذه، بل هي . بصالة أخرى غري هذه الصالة

 .ّأخرى، وأنت وظيفتك أن تصيل تلكصالة 
ّوهذا نظري حكم صالة اإلنسان يف حالة عدم اخلوف؛ فإنه 
ًيصيل صالته بنحوها الطبيعي، وخيتلف احلال فيام لو كان خائفا،  ّ
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ّإن صالة اخلوف بطبيعتها ختتلف عن الصالة العادية؛ ألن الشارع 
نت يف ِّإذا كنت يف ظروف عادية فصل هذه الصالة، وإذا ك: قال

ًظروف اخلوف فصل صالة أخرى، أي أعطاك نمطا آخر وطريقة  ِّ
أنا أعتقد أن الصالة هناك ليست تقية عن هذه . أخرى للصالة

ّالصالة، حتى إذا استطعت  أن ختفيها فأنت ختفيها وتذهب إىل 
ّأنت إذا كنت هناك فصالتك تصىل : ال، الشارع قال لك. البيت

 .هبذه الطريقة
  .ٌ وجه آخر  لصالة:أي: جديداالجتهاد وا * 

هذه الفكرة ختتلف . ٌ نعم، وجه آخر للصالة:مة احليدريّالعال
ولذا أنا أعتقد أن . ّبنحو كبري عن التصور السائد عن املسألة اآلن

ّالسيد اإلمام اخلميني عندما أفتى بالصالة والسجود  عىل سجاد 
ّاملسجد النبوي، فإنه مل يرد أن يقول إن هذه تقية ً، ال أبدا، ال تقية ّّ

ّحماباتية، وال تقية مداراتية، أبدا ليست تقية، وإنام وظيفة املسلم  ً
 .ّضمن هذه الظروف أن يصيل هبذه الطريقة

ّاإلنسان إذا كان حارضا يف بلده يصيل صالته :  للتوضيح أكثر ً
ًمتاما، وإذا كان مسافرا يصيل قرصا، فلامذا اختلف احلكم هنا؟  ً ًّ

أنت وظيفتك هنا كذا، ووظيفتك هناك : رع يقولالشا: اجلواب
وهذه ليست هنا فقط، وإنام يف كثري من . ًهنا أيضا كذلك. كذا
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أنا أعتقد أن القضية ليست قضية تقية، وإنام . األحكام الرشعية
ّهي قضية تبدل للظروف والرشوط، وتشخيص ذلك عائد إىل 

ّاملرجع العارف بزمانه، حيث البد له أن يشخص أن ه ذا الظرف ّ
 .يقتيض الطريقة األوىل أو الطريقة الثانية من الصالة

   ل س ا  ف من  دد الظرف؟: أي: االجتهاد وا جديد* 

ارشح يل :  أجل، يسألني أحدهم فأقول:مة احليدريّالعال
إذا كان األمر : الظروف كذا وكذا وكذا، أقول: الظروف، يقول

فدنا يف فتاوانا يف ولقد است. ّكذلك فوظيفتك أن تصيل هكذا
ًمسألة احلج من هذا األصل كثريا؛ ألننا نجد أن القائمني عىل  ّ

ّأمور احلج يقومون بتنظيامت إلدارة شؤون احلج فعىل سبيل . ّ
ّلو أنه يف زمن من األزمنة جاءت السلطات اخلاصة : املثال

ْإن الصالة خلف مقام إبراهيم ال تكون إال عىل بعد : وقالت ُ
 مرت، فام هي وظيفتنا؟ الوظيفة هي تلك، ال أن مخسني أو مئة

ّأتسلل بأي طريق كان، وأقف وسط احلجيج، وأخرب طواف  ّ َّ
ّالناس؛ حتى أصيل ّأنا أعتقد أنه حتى لو قال الشارع فإنه يقول . ّ

ضمن رشوط وظروف، وهذا الذي اصطلحت عليه بمسألة 
ًالزمان واملكان، وأن الشارع أعطى شكال ونمطا لألعامل  ّلكل ً

ّزمان خيتلف عن الزمان اآلخر، ولكل ظرف خيتلف عن الظرف 
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َّالبد أن . ّاآلخر، ولكل رشوط خيتلف عن الرشوط األخرى
ّنتعرف عىل الرشوط والظروف أوال حتى نقول ً ّ ، )أ(وظيفتك : ّ

 ).ب(وظيفتك : ّوإذا تبدلت الرشوط والظروف نقول
ّهذا أصل مهم أنتهجه يف كثري من فتاواي ٌ. 

ًسماحة ا سيد، دائما عندما ندخل   حوار : جتهاد وا جديداال*  ّ

  .ةّهناك تقي:  ًد أن نرى اختالفا نقولّ بمجر،مع الطرف اآلخر

ّ أساسا يف كثري من األحيان ال توجد تقية؛ :مة احليدريّالعال ً
ّنحن اآلن بحمد اهللا نذهب إىل احلج، وال . ألنه ال يوجد خوف

ّ بعض الفقهاء القائلني بالتقية أن ّيوجد عندنا خوف، ولذا اضطر
وال حاجة لنا إىل . إن هذه تقية حماباتية، تقية مداراتية: يقولوا

أنت يف هذه الظروف ويف هذه : ًذلك، بل أساسا قال الشارع لك
الرشوط هذه وظيفتك، ويف رشوط أخرى وظيفتك يشء آخر، 

 .ٌهذا أصل . فال حاجة إىل عنوان التقية، وال إىل يشء آخر
 

ُّوهناك أصل آخر أثبته يف الكثري من كتبي وأبحاثي الفقهية 
واألصولية، وهو تأثري الزمان واملكان يف فهم األحكام 

فعندما آيت إىل حكم صدر . ^ّوالترشيعات الصادرة من األئمة
كم من اإلمام أمري املؤمنني، وأجد أنه صدر حكم خيالف ذلك احل
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َّ سنة، فإن علم ٢٠٠من اإلمام اهلادي، والفاصلة بينهام حدود 
يقع التعارض بني : أصول الفقه املتعارف واملشهور عندنا يقول

ّالنص الصادر عن أمري املؤمنني وبني النص الصادر عن اإلمام  ّ
َّاهلادي، فالبد من االستناد إىل قواعد اجلمع العريف أو اللجوء إىل 

 .ية أو التساقطّاملرجحات السند
يف كثري من األحيان يكون ذلك احلكم الذي . ال: أنا أقول

صدر من أمري املؤمنني قد صدر ضمن الظروف التي كان يعيشها 
أمري املؤمنني، فلو كان أمري املؤمنني يف ظروف اإلمام اهلادي 

ًإذا اإلمام . لصدر منه هذا احلكم الذي صدر من اإلمام اهلادي
كم ضمن هذه الظروف، واإلمام أمري املؤمنني اهلادي صدر منه ح

صدر منه ذلك احلكم ضمن تلك الظروف، فأين التعارض؟ 
ًنعم، أنا عيل أن أذهب ألتعرف الظروف التي كانت حميطة بأمري  ّ ّ

إن احلكم هو : ّاملؤمنني، حتى إذا كنت أعيش تلك الظروف أقول
ظروف ّما قاله عيل بن أيب طالب، وإذا عشت الظروف التي هي 

 .احلكم ما قاله اإلمام اهلادي: اإلمام اهلادي أقول
ًوهنا أرضب مثاال مهام جدا ّ ً ّ ّنحن نجد أن اإلمام احلسن مل : ً

حيارب، ودخل يف هدنة مع معاوية، واإلمام احلسني حارب 
هل هذان موقفان متناقضان أم غري متناقضني؟ إذا . واستشهد
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ًجردهتام عن ظروفهام جتد بينهام تناقصا ً أو تنافيا؛ ألن أحدمها َّ
هادن، واآلخر مل هيادن؛ أما إذا قرأهتام ضمن ظروفهام فال يوجد 
ٍبينهام تناف؛ ألن اإلمام احلسني لو كان يعيش ظروف اإلمام 
احلسن لفعل ما فعله اإلمام احلسن، واإلمام احلسن لو كان يعيش 

 .ظروف اإلمام احلسني لفعل ما فعله اإلمام احلسني
ّما تقرأ احلدث منعزال عن ظروفه فسوف يقع التضاد، ً إذا عند ً

وأنا أعتقد . أما إذا قرأته ضمن ظروفه فال يقع التضاد والتعارض
يوجد فيها تعارض، وكتبوا : ًأن كثريا من األمور التي قال العلامء

ّهذه الكتب املفصلة يف التعارض، يف الواقع ال تعارض بينها؛ ألن  ّ
 . صدرت يف ظروف أخرىهذه صدرت يف ظروف، وتلك 

من هنا عىل الفقيه، وعىل الذي يريد أن يفتي، أن ال يكتفي 
َّ، بل البد أن يرجع ليقرأ ظروف )وسائل الشيعة(بقراءة الرواية يف 

أنا : أي. هذه نقطة أساسية). وسائل الشيعة(صدور الرواية يف 
اآلن أقرأ يف وسائل الشيعة هذه الرواية عن اإلمام الصادق التي 

ال : أمر بأخذ اخلمس، ونأيت إىل اإلمام اجلواد نرى رواية تقولت
وعىل املنهج املشهور . هذا تعارض: تأخذوا اخلمس، فنقول

خذوا اخلمس، : ًهذا تعارض أيضا، فالرواية األوىل تقول: يقولون
ال؛ ألن اإلمام : واجلواب. ال تأخذوا اخلمس: واألخرى تقول
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ّف الشيعة املادية كانت خذوا اخلمس؛ ألن ظرو: الصادق قال
خذوا منهم اخلمس؛ أما اإلمام اجلواد فرصيح : جيدة، فقال

. إهنم كانوا أصيبوا بمصائب وبضيق مايل: الروايات عنه تقول
َّولكن عندما جردنا كالم اإلمام الصادق وحكمه والبيان الذي  ْ

َّبينه عن ظروفه، وجردنا كالم اإلمام اجلواد عن ظروفه، قلنا وقع : ّ
ٍنهام تناف وتناقض، أما عندما قرأنامها يف ظروفهام وجدنا أنه ال بي

ًوهذا أصل أعتمده كثريا يف عملية االستنباط . ّيوجد أي تناقض ُ ٌ
 .الفقهي

هذا أصالن أساسيان الستنباط األحكام الرشعية، وحتى 
 .العقائد أنا أفهمها كذلك

ّومن هنا أفتيت باجلواز يف ما يتعلق برمي اجلمرات من  ُ
 .الطوابق يف احلج

ّويف ما يتعلق بتوسعة منى، ويف ما يتعلق بالذبح ّكلها جائزة؛ : ّ
ًألن هذه أمور يقتضيها أمر احلج أوال، كام ذكرت ذلك يف منتخب  ّ ّ

 .ّمناسك احلج والعمرة
ّومن فتاواي التي أؤكد عليها، أن اإلنسان إذا عاش يف أي  ّ

جتامعية، فال جيوز جمتمع، وكانت هناك قوانني لتنظيم احلياة اال
ُألحد خمالفتها؛ ألن هذه القوانني وضعت لتنظيم حياة الناس، فال  ّ ٍ
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ّمعنى أن ال تنسجم معها، وإال لو سمحنا لكل شخص ال ينسجم 
القانون مع متبنّياته العقدية أو الدينية أو الفكرية أن خيالفها لصار 

ْال تقل يل. املجتمع فوىض ، وأنا ُّهذا القانون وضع من فالن: ُ
ًلست مقلدا له، إذا أخالف قوانني املرور مثال، ليس األمر كذلك ً ً ِّ ُ .

ال جتوز املخالفة ليس فقط يف دولة دينية، كاجلمهورية اإلسالمية، 
 .ًوهكذا فتاوى من هذا القبيل كثرية جدا. ّبل يف أية دولة أخرى

 

ّ ا سؤال األخ  سماحة ا سيد، يؤخذ :االجتهاد وا جديد* 

ع با حث ّعلي م عدم وجود دراسات فقهية م شورة ل م تتمت
الفق  االستدال ، و ذ ك    ال علم أصول الفقه، وا ديث، 

  وا رجال، وأمثال هذه العلوم، ما ا سبب   ذ ك؟

َ يف ما يتعلق ببعض الذي ذكرته ليس األمر :العالمة احليدري ّ
ّن ما صدر يل يف علم األصول حتى اآلن من الدراسات فإ. كذلك ّ
 .كثري

ّوفيام يتعلق ببحوث اخلارج فقد صدر حتى اآلن جملدان ّ :
ّ، وكذلك يف ما يتعلق بالكتب األصولية )ّالظن(؛ و)القطع(

 .األخرى
ّوفيام يتعلق باألبحاث الفقهية أرشت يف املقدمة إىل أنه ليس  ّ
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َّنام البد أن يكون له حضور بالرضورة أن يكتب اإلنسان، وإ
ُوأنا أتصور أن األبحاث التي قلتها . ّعلمي يف األبحاث احلوزوية ّ

يف الفقه واألصول إن مل تكن أكثر مما قاله اآلخرون فليست بأقل 
 . ّمما قالوه

وصلت أبحاث خارج الفقه إىل ما يقرب من : عىل سبيل املثال
صول إىل اآلن ّدرس حتى اآلن؛ وبلغت أبحاث خارج األ) ٧٠٠(
) ١١٠٠(وقد بلغت أبحاث السطوح العالية زهاء . درس) ٦٠٠(

ًدرس، فقها وأصوال  .أما ملاذا مل تطبع؟ فهذا بحث آخر. ً
ّإنا وجدنا أن احلاجة : ملاذا ال نطرح املسألة بنحو آخر فنقول

ّمنصبة عىل البحث العقائدي، وعىل البحث التفسريي، وعىل 
ّحث الفلسفي، فلهذا وضعنا كل البحث األخالقي، وعىل الب

اهتاممنا يف ذلك؛ ألن حاجة الناس، وحاجة احلوزة اآلن، وحاجة 
 .ِّاملتخصصني، يف هذه املجاالت أكثر من تلك

ّشكرا جز ال ل م سماحة ا سيد   : االجتهاد وا جديد*  ً ً

  .إتاحت م هذه الفرصة  لحوار مع هذه ا جلة
حة هذه الفرصة، وجزاكم ًوشكرا لكم إلتا: العالمة احليدري

 .ًاهللا خريا





 
 
 

) ٤(  
 

 
 
 السرية الذاتية •
 مالمح وسامت العالمة احليدري العلمية •





 
 

∗ 
ساتذة أ من العلامء األعالم ومن ،سامحة السيد كامل احليدري

ً فقيها كبريا وحمققا عاملا،الفقه واألصول ً ً ً وجمتهدا بارعا ومصنًّ ًفا ً
 له ملكة يف ،ًعا كثري التأليف والتصنيف والبحث واملطالعةّمتتب

ىل  عع ومتون األحاديث واألخبار،استحضار املسائل والفرو
متاز يف منهجه عىل القدرة مرتبة سامية من العلم والفضل، ا

د ّد، وهو جمة املتناهية يف عرض املسائل العلميةّالفائقة والدق
 نجم اهلدى ٍّ فهو بحق،مبدع يف أساليبه ومعلوماته ونظرياتهو

 .ونابغة اإلسالم
 يف م١٩٥٦ باقر السيد حسن عام ّ السيدد كاملّ السيولد

 وجاءه لقب احليدري من أحد أجداده .سةّحمافظة كربالء املقد
 بن احلسني بن ّالكرام السيد حيدر الذي يرجع نسبه إىل اإلمام عيل

وا شهداء أعدمهم ّدُخوته عثالثة من إ .×ب يب طالأ بن ّعيل
 .النظام السابق

                                                 

 .خالد خلف داخل: بقلم. ١/٦/٢٠١١، ١٣٠٧البينة اجلديدة، العدد  ∗
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السيد كامل التحصيل الدرايس عن طريق املدارس بدأ 
ر ّدراسته تأثّوأيام  .أكمل الدراستني االبتدائية والثانويةفاحلكومية 

ته املجالس احلسينية التي تعقد يف ّ كام شد،بمجالس الوعظ
 ،لس حتفيظ القرآن الكريم حتى التحق بمجا،البيوت الكربالئية

وكان معظم امللتحقني هبذه املجالس هم من الشباب دون 
  ذلكيذكركام  ،كان السيد كامل احليدري أحدهمو ،العرشين

 ّو يف العدد اخلاصّق األستاذ الدكتور محيد جميد هدّالباحث املحق
 :يقولف عن السيد كامل احليدري ّعدُالذي أ ،ة املوسمّملجل

األرسة الكبرية برعاية والده وتشجيع األهل  تلك ّ يف ظل
د كامل يف التحصيل الدرايس عن طريق ّ اندفع السي،واألقارب

 وكانت رغبة أبيه وأهله أن تثمر دراسته يف ،املدارس الرسمية
ًالنهاية ليكون طبيبا أو مهندسا د احليدري كانت رغبته ّ السيّ لكن،ً

 . يريده والده رمحه اهللااه آخر غري ما يريده األهل وماّتسري باجت
   :د كامل حفظه اهللاّيقول السي

ًكنت أرغب يف أن أكون واحدا ممن خيدم الدين وحيافظ عىل >
ً الروحي الذي كان سائدا يف ّ وذلك بفضل اجلو،بيضة اإلسالم

كربالء وحركة احلوزة العلمية التي تسري خلدمة أهداف الرشيعة 
 .<^حياء تراث أهل البيت إاء وّالغر
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عد انتهائه من املرحلة املتوسطة يف املدرسة الرسمية وحصوله ب
عىل الدرجات العليا ومزاوجته بني الدرس الرسمي والدرس 

 ًةّ دراسيًد كامل مرحلةّ بدأ السي،القرآين خارج نطاق املدرسة
 اهتاممه ّ وأثناء دراسته انصب. هي املرحلة الثانويةً جديدةًةّرسمي

ًا يف ّم عىل أن ال يكون جادّ وصم،رسةعىل دروس الفقه خارج املد
ّال عاليا يؤهّق معدّاحلضور املدريس كي ال حيق ً ة ّله للقبول يف كليً

 . أو اهلندسة الذي مل يكن يرغب فيهامّالطب
 

 : فيقول عن هذا اجلانب،وّدستاذ الدكتور محيد جميد ه األواصلي
ل الطريق كانت ّدري أن البداية أو أود احليّ أفاد سامحة السي

 ،ًاملبادرات املتواضعة يف الرتتيل والتجويد وشيئا من التفسري
مات دروسه الدينية وليس العلوم ّفكانت هذه هي األوليات ملقد

 من اللبنات األوىل يف دراسة ّ فمجالس القرآن الكريم تعد.الفقهية
 .علوم الدين احلنيف
 

 من مدينته كربالء إىل النجف ّبعد قبوله يف كلية الفقه، انتقل
 وكانت م١٩٧٤ية الفقه سنة ّ فالتحق يف كل.ستاذهأ من ٍبأمر

 .الظروف السياسية تتصاعد ملالحقة طلبة احلوزة ورجال الدين
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ذ ّختة الفقه، فاد كامل يف املدرسة اللبنانية خلف كليّ السيّفاستقر
ّ  إال،ت للطلبة اللبنانينيّعدُنت مدرسة كبرية أ وكا،ًمنها سكنا له

 عدد قليل بسبب ّإالأنه بسبب الظروف مل يبق يف املدرسة 
نذاك مراقبتها آدت السلطة احلاكمة ّشد؛ إذ ضطهاد  واملالحقةاال

 وكان عدد من العلامء الفضالء .وحماسبة من يسكن هبذه املدرسة
ا السيد كامل يأتون بني من خارج هذه املدرسة اللبنانية التي سكنه

 .لقاء الدروس الفقهية واألصوليةحني وآخر إل
 أوسع يف ٍمات والتمهيد لدراساتّ بمثابة املقدهوكان ما يأخذ

 فقد كان عدد من ؛ية الفقهّم يف كلأً سواء كانت يف احلوزة ،النجف
رشف إللقاء دروس ساتذة جامعة بغداد حيرضون إىل النجف األأ

آداهبا وعلم النفس والرتبية واللغة اإلنجليزية ويف اللغة العربية 
 ومن هؤالء الدكتور عبد الرزاق .وأصول النقد األديب والبالغة

 صالح :ساتذة ومن األ،حمي الدين رئيس املجمع العلمي العراقي
ية اآلداب جامعة بغداد ّستاذ الفلسفة اإلسالمية يف كلأامع ّالش

 .ّية يف كلية الفقها من األساتذة واهليئة التدريسوغريمه
 

ستاذ الدكتور محيد جميد هدو عن السيد كامل احليدري ألاينقل 
د احليدري الفرصة ألن حيرض دروس الشهيد ّتيحت للسيأ :فيقول
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، وقد أفاد منه حممد باقر الصدر يف الفقه واألصول يف جامع الطويس
بعد > :د احليدريّ يقول السي. الشهيد الصدر بمتابعة دروسًكثريا

ه إىل مسجد ّتوجأ كنت ،ًاالنتهاء صباحا من دروس الشهيد الصدر
 كنت ،ة سنتني متتاليتنيّ وملد،د اخلوئيّاخلرضاء حلضور درس السي

َّفيها حريصا كل ت دراستي ّ استمر... احلرص عىل الدرس والبحثً
ية الفقه عندما حيني ّ كليف احلوزة بالنجف وأدائي  االمتحانات يف

د الشهيد حممد باقر الصدر ّ كنت أواصل الدرس عند السي.وقتها
 والشيخ ،ًصوال فقطأد حممد تقي احلكيم ّ وعند السي،ًفقهاوًصوال أ

 . فقطً فقها خارج املكاسبّاملريزا عىل الغروي
 

م األمور سنة ّغادر السيد كامل احليدري العراق بعد تأز
 بطش السلطات احلاكمة بالعلامء وطلبة احلوزات ّشتدم وا١٩٨٠

 ٍ من هتجري كثري،نني بعد حادثة املستنرصيةّديَالدينية والشباب املت
هم ّغري العراقية وتبعيتة أصوهلم ّمن املواطنني العراقيني بحج

 .ّ تبعها إعدام الشهيد السيد حممد باقر الصدرّ ثم،يرانإل
ّستقر يب املقام يف الكويت الذي مل وا>: ّيقول السيد احليدري

ّ يوما، فقررت السفر إىل دمشق حيث مكثت ٤٥أمكث فيه سوى  ً
 .< غادرهتا إىل إيرانّ ثم،فيها قرابة أربعة أشهر





 
 

 
ّذكر الباحث واملحقق الدكتور طالل احلسن جمموعة مهمة من 

 :ّا العالمة احليدري، أمههاالسامت واملواهب التي امتاز هب
ّفهو حارض بقوة أمام طلبته ، ّ ـ حيويته الفائقة يف التدريس١

بال فتور ، منذ اللحظة التي يرشع فيها الدرس وإىل آخر حلظة منه
 .ًأو كسل أو ضعف أبدا

ً ـ التحضري املتقن كام ونوعا٢ ً ّفلم أجده مرة قد قدم مادة ، ّ ّ ّ
ّ بل عادة ما يضيق الوقت به للامدة ،ّعلمية دون الوقت املحدد هلا

ًاملهيأة سلفا ّوأما عىل مستوى النوع فإنه ، ّهذا عىل مستوى الكم، ُّ ّ
 .ّيلم بمطالبه العلمية بصورة فائقة وملفتة للنظر

ّ ـ البيان الواضح اجلذاب الذي يمكنك من اإلملام بمفاصل ٣ ُ ّ
ها ّوهذه اخلصوصية قل نظري، البحث حتى يف صورة عدم تقريره

 .بني األعالم
ّ ـ الكم العلمي واملعلومايت اهلائل يف احلصة الواحدة، األمر ٤ ّ

ًالذي مل أجد له نظريا يف احلوزتني العلميتني الرئيسيتني النجفية 
ًوالقمية معا ُ مما يساعده يف ذلك رسعته يف الطرح وجزالته ّولعل، ّ
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 .)١(يف العرض
ّرييس له دون أن ِفلم يمض عام تد،  ـ كثرة عطائه التدرييس٥

ّيقدم ثالثة دروس كحد أدنى ّ  بالثالثة جاء روهذا االنحصا، ُ
ًمتأخرا جدا، عمال بنصيحة من أستاذه األعظم آية اهللا جوادي  ً ًّ

ّوإال فهو عادة ما يقدم كل عام مخسة مواد تدريسية منوعة يف ، آميل ّ ُّ ّّ
 .ُالفقه واألصول والفلسفة والعرفان والتفسري

ّشطر سطره ، ه الكتبي الذي انقسم إىل شطرين ـ وفرة نتاج٦
ُيراعه الرشيف، وشطر متمه أقالم تالمذته ومريديه من أصحاب  ّ
السامحة والفضيلة الذين يطول املقام بتعريفهم وبيان مراتبهم 

 . العلمية واألخالقية
ًوهذا ما جعله متميزا جدا يف ،  ـ التزامه الدقيق باحلضور٧ ًّ

 .ّملادة الواحدةعدد حصصه السنوية يف ا
                                                 

ّإين وبحسب جتربتي احلوزوية يف حضور البحث اخلارج كنت أسجل كل ) ١( ّ ُ
كلمة وحرف ينطق به أساتذيت األكارم ـ حفظهم اهللا تعاىل ورعاهم ـ وهم 
ّكثريون إال أنني ال أتذكر يوما أين قررت أكثر من مخس صفحات يف أفضل  ً ّ

ُاألحوال إال ما كنت أقرره للسيد األ ّ ّستاذ احليدري فإين ال أتذكر حصة أقل ُ ّ ّ ّ
ّوهذا يعني أننا كنا نحصل منه درسني كاملني يف احلصة ، من عرش صفحات ُ

 . ّفلله دره وعىل اهللا أجره، ويف السنة الدراسية سنتني، الواحدة
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 ـ حرصه الشديد عىل تقييد دروسه بالتسجيل والضبط ٨
ًالصويت منذ كان أستاذا يف مرحلة املقدمات وإىل أن أصبح أستاذا  ًّ ُ

ًوهذا ما وفر للطلبة فرصا ، )البحث اخلارج(للسطوح األعىل  ّ
ّالسيام الطلبة الذين متنعهم ، كبرية يف تدارك ما يفوهتم من الدرس

ّبل وفر فرصة ذهبية كبرية ، قات من احلضور املتواصلبعض املعو
 .ًللذين مل حيرضوا عنده من قبل ملتابعة ومواكبة ما قاله سلفا

ّوهذا األمر غني عن ،  ـ شجاعته وثقته العالية بنفسه٩
ًفهو منذ نعومة أظافره حوزويا يوم كان شابا صغريا ، التعريف ً ًّ

، حيرض عند رموز احلوزتنييزاحم العلامء بركبتيه، كان يف حتصيله 
وقد دأب عىل ذلك ، ُوكان يف تدريسه يناقش أساطني احلوزتني

فكان من آثاره زرع الثقة العالية يف ، حتى صار ذلك سمته وصفته
 .   ّنفوس طالبه ومريديه

َومناقشاته العلمية هذه مل تفقد املناقشني مكانتهم وهيبتهم  ُ
ًبل زادهتم رفعة وعلوا، نظرا، ًأبدا ً  ملا كان يكنّه هلم من احرتام ّ

 .وتقدير
ّ ـ حرصه الشديد عىل تصدير مصادره التحضريية يف كل ١٠

ّفال يكتفي بذكر املؤلف واملؤلِ ف وإنام يعرج ، مقطع يستفيده منها ُ ِّ َُّ ُ
وال يكتفي بذكر الفكرة ، ًبل والسطر أحيانا، عىل اجلزء والصفحة
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ًعينا ال نقال، ر املستفاد منهًوإنام يردفها بقراءة املتن نصا يف املصد ً. 
ومن ثامر ذلك توفري اجلهد والوقت الثمينني عىل الطالب 

وكفاها من ثمرة للطالب عند ، ّاملحصل عند املراجعة والتحضري
 .التقرير

ه عادة ما يذكر اسم النارش وسنة النرش عند ّجدير بالذكر هو أن
 الطبعات ه يذكرّبل ويزيدنا عىل ذلك أن، استشهاده بشاهد ما

ففي كتاب وسائل . العديدة للكتاب الواحد دفعا حلصول اخللط
ًالشيعة املطبوع يف أكثر من طبعة وبأجزاء خمتلفة كان حريصا عىل 

فال يكتفي ، ّتسجيل اجلزء والصفحة ورقم احلديث يف كل طبعة
 .بذكر الباب ورقم احلديث كام هو معروف يف أروقة احلوزة

ً ـ الذكاء احلاد جدا١١ ّونحن وإن كنا قد نبهنا لرشطية ، ّ
الذكاء يف التحصيل العلمي و لكن للذكاء مراتب عديدة يكفي 

ّفيها مراتبها املتوسطة للتوفر عىل هذا الرشط ّوأما يف ما نحن فيه ، ّ
ّوهو بيان الشخصية العلمية للسيد األستاذ فإنه ـ دام موفقا ـ توفر  ً َّ ّ ُ

ًا حسيا بأنه لسنوات وكفاك شاهد، عىل أرفع وأرشف املراتب ًّ
ًعديدة يقدم مخسة دروس منوعة عىل مستوى البحث اخلارج فقها  ّ ّ

ًوأصوال وفلسفة وعرفانا نظريا وتفسريا ً ً ً دون أن يشعرك بملل ، )١(ُ
                                                 

، دقيقة) ٤٥(ّأن مجيع دروسه ال تقل عن : األول، أضف إىل ذلك أمرين) ١(
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هل سمعت : ّفقل يل بربك، ّودون أن يمل هو أو يتعب، أو تعب
 ُأذناك بمثل ذلك؟ 

، ّتفوق التصورّ ـ استيعاب هوية السؤال والسائل بصورة ١٢
ُفالسائل قبيل إمتام سؤاله يفاجأ باإلجابة، وقبل تقديم 
التوضيحات تكون شخصية السائل العلمية قد حرضت يف ذهن 

ّوكل ذلك يتضح لنا من خالل اإلجابة، ُالسيد األستاذ ُفهو جييب ، ّ
ّونحن كمتلقني نفهم ، عىل قدر فهم واستيعاب وذهنية السائل

وقد حصل لنا ذلك ،  شخصية السائلبتبع عمق اإلجابة حدود
ُوأما كيف توفر السيد األستاذ عىل ذلك فذلك ، باملراس واملتابعة ّ ّ

أمر يطول رشحه وبيانه ولكننا نجيب عنه بنحو الفتوى التحليلية 
ه بتبع موهبته اإلهلية وذكائه املفرط وجتربته الفريدة وصل ّوهي أن
 .إىل ذلك
ّن حارضتان بقوة يف رسم ّ ـ التجدد واإلبداع ومها صفتا١٣

                                                                                                                 

ولألمانة وللتاريخ ، ه العلمية واشتغاالته االجتامعيةوالثاين كثرة متابعات
ّأين قد سمعت منه وألكثر من مرة بأنه ال ينام : وهي، أذكر هذه احلقيقة عنه

يف اليوم والليلة أكثر أربع ساعات يف أوائل شبابه وال أكثر من مخس 
وأنه مع ذلك مل يستفد من مواهبه وطاقاته أكثر ، ساعات يف كهولته احلالية

ًعلام بأنه الزال يف أول عقده السادس فهو ـ حفظه اهللا ، ن ثالثني يف املائةم
 . م١٩٥٦تعاىل ـ من مواليد كربالء العراق عام 
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ّفهو متجدد ومبدع يف أساليبه ، ته العلميةّمالمح شخصي
ًمهه احلارض دوما هو البحث عن اجلديد ، ومعلوماته ونظرياته ّ

فهو عىل مستوى الشكل ، والتجديد رغم اعتزازه بكالسيكيته
ّولكنه عىل مستوى املضمون متجدد ، ّالظاهر تقليدي رصف

 .ّويدعو لذلك بقوة
ّست غايته يف التجديد نفسه ـ وإن كان هدفا مقبوال ـ وإنام ولي ً ً

ّيف معطيات التجديد وما يوفره من أجواء اجتهادية وأرضية  ُ
 . م العلميّخصبة للتنوع والتقد

 ـ تنميته الفائقة للشخصية العلمية لطالبه السيام يف جمال ١٤
 فهو بالقدر الذي يفسحه لطلبته من أجواء احلرية يف، الكتابة

ّالتنقل واإلضافة واحلذف والتوسعة والتضييق يف مطالبه ونتاجه 
ًالعلمي جتده متابعا صبورا وراصدا دقيقا وناقدا بصريا ً ً ً ً ً. 

ّوهو بقدر اعتداده ومتسكه بشخصي العلمية  ته وبآرائهّ
ّوشموسيته يف النقاش جتده لينا ذلوال عندما يتضح له دليلك  ً ً

ّ وشدة متسكه وثقته بنفسه ومن خالل اعتداده، ّوتظهر حجتك ّ
، ّومتى تكف عن خصمك، ّتتعلم منه كيف تدافع عن رأيك
 . وكيف ومتى تقبل بقول غريك

َ ـ وفرة وندرة التوفيقات اإلهلية التي حبي هبا١٥ ًكام ونوعا، ُ ً ّ ،
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ًأما الوفرة والكمية فهو ـ دام موفقا ـ أوىل وأعرف ببياهنا َّ ّوأما ، ّ
ًوف أقف عىل واحدة منها عمال بالقاعدة ّالندرة والنوعية فإين س

ْوأما بنعمة ر ك فحدث{القرآنية   َ َ ََ  َ ِ ْ ِ ِ  
َ وسأكتفي هبا ، )١١: الضحى( }َ

َومن   حاسد إذا حسد{ًعمال بالقاعدة القرآنية  َ ََ َ
ِ ٍ ِ  َ ْ ِ ، )٥: الفلق (}َ

ّوأما التوفيق النادر الذي اختص به من بني مجيع أقرانه بل  ُ ّ
ً عددا كبريا من طلبة احلوزتني العلميتني يف ّوأساتذته فهو أن ً

ّوكفاه رشفا ورفعة أن ، ّالنجف وقم هم تالمذته بالفعل ال بالقوة ً
،  من أساتذة احلوزتني هم ممن هنل من منربه العلمي)١(ثالثة أجيال

ولوال احلرج االجتامعي لوقفت عىل مجلة منهم ممن ثنيت له 
وأكتفي باإلشارة إىل ، بنانُالوسادة وأصبحوا ممن يشار هلم بال

أسئلتهم الترتى التي حفظتها لنا املسجالت الصوتية من دروسه 
 . ّالعلمية وعىل كافة املستويات

ّ ـ تفرده بإمالء املكتبة العربية الصوتية بكافة الدروس ١٦
ّبل إن مجيع ، ًفال أعلم بوجود منافس له إطالقا، ًاحلوزوية تقريبا

ُة العربية الصوتية ال يساوي ما أنتجه ما أنتجه اآلخرون للمكتب
                                                 

حيث ، املراد من األجيال يف املقام خصوص األجيال التدريسية ال العمرية) ١(
ّتضم احلوزتان العلميتان يف النجف األرشف وقم املقدسة ثالث طبقات  ّ ّ

ّويات علمية تدريسية من طلبته ممن هلم الصدارة والكفاءة بام هو غني ومست
 .عن التعريف
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 .وهذا وحده مدعاة للفخر واالعتزاز، هو وحده
ّ ـ وآخر ما أود الوقوف عنده من مالمح شخصي١٧ ته العلمية ّ

ّبالنحو األخص هو أن ُه األستاذ الوحيد الذي يمكن للطالب ّ ُ
ّاملجد أن يكتفي باحلضور عنده؛ نظرا جلامعيته للمعقول واملنقول ً ُّ ،

 .هذا األمر أشهر من نار عىل علمو
ُهذا وهنالك مالمح وصفات كاملية استثنائية أخرى يف 

ّكقوة شخصيته وعلو مهته ورشافة مطالبه وقوة ، ته العلميةّشخصي ّ ّ ّّ
حيث ارتأيت ترك بياهنا لبقية ، ّحدسه وغريها مما يصعب حرصه

 .األساتذة والزمالء ممن حرضوا درسه وهنلوا من نمري علومه
 



 
 
 

)٥(  
 

 
 الدروس •
 املحارضات •
 اآلثار املطبوعة أو قيد الطبع •





 
 

 

 بتدريس جمموعة من الدروس احليدريّ السيد ةسامحقام لقد 
 : كالتايل يف خمتلف األصعدة واحلقول، وهي

 

 .ًا درس٣٤٥قع يف ي و، تدريس كتاب اللمعة الدمشقية.١
 .ًا درس١٨٧ يف ،مةّدريس كتاب املكاسب املحر ت.٢
 .ًا درس٢٢٩ يف ، تدريس كتاب البيع.٣
 .ًا درس٦٠ يف ، خارج املكاسب.٤
ًزال الدرس مستمرا ً درسا، وال٣٠٠خارج الفقه، جتاوز . ٥ ّ. 

 

 .ًا درس٤٠٤ وتقع يف ،+ الصدرالشهيدّ السيد  حلقات.١
 ٧٠ يف ،تقي احلكيمّ حممد للسيد ، األصول العامة للفقه املقارن.٢

 .ًادرس
ـ يف .٣ ـ بحث القطع فقط   .ًا درس٩٠ الرسائل للشيخ األعظم 
 .ًاّ وال زال الدرس مستمر)ًا درس٥٥٠( خارج األصول.٤
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 .ًا درس١١٦قع يف ي و،الطباطبائيمة ّ للعال، بداية احلكمة.١
 .ًا درس٣٣٥ يف ،يالطباطبائ للعالمة ، كتاب هناية احلكمة.٢
قع يف ي و،لشيخ مصباح اليزديلاملنهج اجلديد لتعليم الفلسفة . ٣

 .ًا درس١٦٨
 .ًا درس٧٠ املنظومة للسبزواري، مبحث النفس من كتاب .٤
 ، اجلزء األول لصدر املتأهلني، كتاب األسفار العقلية األربعة.٥

 .ًا درس٣٩٠قع يف يو
 .ًا درس٢٤٠ ،زء التاسع اجل، كتاب األسفار العقلية األربعة.٦
ً درسا، ٨٠بلغت  كتاب األسفار العقلية األربعة اجلزء الثاين،.٧

 .ه إلكاملهّدام ظلّ السيد ق سامحةّ اهللا أن يوفنسأل
 ١٨٠ بلغت  كتاب األسفار العقلية األربعة اجلزء السادس،.٨

 .ه إلكاملهّدام ظلّ السيد ق سامحةّنسأل اهللا أن يوف ًدرسا،
 

 .ًا درس١٠٥ وتقع الدروس يف ،لشيخ املظفرلنطق املاب  كت.١
 

 .ًا درس٣٠، للمقداد السيوري، الباب احلادي عرشرشح  .١
 .ًا درس١١٧ وتقع يف ، دروس يف التوحيد.٢
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 .ًا درس١١٨ وتقع يف اإلهلي، دروس يف العدل .٣
  .ًا درس١٧٤ وتقع يف ،ة يف اإلمامةّروس حرد. ٤

 

 .)ًادرس١٦٨( تركة األصفهاين بنال متهيد القواعد .١
ً درسا، نسأل اهللا أن ٤٥٠وتقع يف فصوص احلكم ، رشح  .٢

 .ه إلكاملهّدام ظلّ السيد ق سامحةّيوف
 

 .ًادرس١٨مات يف تفسري القرآن وتقع يف ّ مقد.١
 .ًا درس١٧ وتقع يف ، تفسري سورة احلمد.٢
 .ًا درس٦٤ وتقع يف ،يس تفسري آية الكر.٣
 .ًا درس٦٤ وتقع يف، تفسري سورة آل عمران.٤
 .ًادرس ٣٥ وتقع يف ، تفسري سورة يوسف.٥
 كالنفس والشفاعة واإلعجاز ،قة يف التفسريّ حمارضات متفر.٦

 .ًا درس١٢٠ وتقع يف ،واإلنسان الكامل
 

 .)ًارس د٤٠( ، رشح اجلهاد األكرب لإلمام اخلميني.١
 . حمارضات متفرقة يف جماالت التقوى.٢
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يف خمتلف اجلوانب الفكرية والثقافية ولقاءات  حمارضات .١
ً لقاء وحمارضة٤٠٠يف أكثر من والعقائدية والتارخيية وتقع  ً. 

أما فيام يرتبط بمحارضاته عىل الفضائيات، فقد انربى حفظه . ٢
ّايب املتمثل بأفكار ابن تيمية ّ الوهّاهللا تعاىل إىل التصدي للهجوم

وأتباعه، وذلك من خالل سلسلة حمارضات يف قناة الكوثر 
األطروحة ( و)مطارحات يف العقيدة(الفضائية محلت عنوان 

 حلقة، والزال الربنامج ٣٠٠ اآلن ّ، جتاوزت حلد)املهدوية
 .ًاّمستمر
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ّإىل حد اآلن ن يراعه ميف فقد صدر ما عىل مستوى التألأ
توزعت ما بني التأليف والتقرير  ،ئةاملالكثري من املؤلفات جتاوزت 

رة يف خمتلف البلدان ّكرتوطبعت طبعات مواملحارضات، 
 :، وهياإلسالمية

 ).تفسري سورة احلمد: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
راء الطباطبائي وأبرز أصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آ. ٢

 .ّاملفرسين
 . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١(طالل احلسن :  بقلم.معرفة اهللا .٥ـ٤
الراسخون يف العلم؛ مدخل لدراسة ماهية علم املعصوم . ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إهلامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.املعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعيل كس
 .ارّجواد عيل كس:  بقلم، حوار.بحث حول اإلمامة. ١١
 .الشفاعة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا. ١٢
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ّ رؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣
 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية

ّحممد : بقلم. العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين. ١٤
 .القايض

 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل . ١٦

 .الشيخ عيل العبادي:   بقلم.الرشائع
 ).٤-١ ()رشح احللقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ حممود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود :  بقلم.ّ
 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛فلسفة صدر املتأهلني. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم.طون بحوث حتليلية يف نظرية أفال؛ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٦

 :التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة  •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •



  ١٤٥....................................................................لدى السيد كامل احليدري
 .ياملدارس اخلمس يف العرص اإلسالم •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •
 .عبد اهللا األسعد:  بقلم.بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ّالتفقه يف الدين. ٢٨
 .الشيخ طالل احلسن:  بقلم.مراتب السري والسلوك إىل اهللا. ٢٩
ّ اإلهليات حلة الثانية عرشة،؛ املررشح هناية احلكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.ّباملعنى األخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم.رشح بداية احلكمة. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٥
 .مود نعمة اجليايشحم:  بقلم.عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٦
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.اإلسالميالفقه 
 . طالل احلسن. د: بقلم.املنهج التفسريي عند العالمة احليدري. ٣٨
 . طالل احلسن: بقلم.املنهج الفقهي عند العالمة احليدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكريس يف القرآن الكريم •
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية •
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 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١
 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم •
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •
 .ّالدكتور عيل العيل:  بقلم.ّة الدينيةّالثابت واملتغري يف املعرف. ٤٢
 .حممود اجليايش:  بقلم.اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٤
 ).٢-١ (دروس يف احلكمة املتعالية. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم األئم ــب عل ــة ومرات ــوث يف حقيق ــام؛ بح ــم اإلم ّعل

 .الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.املعصومني
 الدكتور : إعداد.كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج. ٤٩ـ٤٨

 ).٢-١( ّمحيد جميد هدو
 . عيل محود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية. ٥٠
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي:  بقلم).ّاألعم
؛ رشح املرحلة احلادية عرشة من ل والعاقل واملعقولالعق. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. هناية احلكمةكتاب
 اجلزء  ،رشح كتاب األسفار العقلية األربعةكتاب املعاد؛ . ٥٤

 . عبد اهللا األسعد: بقلم.ّاألول
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القسم  ؛ّ للشهيد حممد باقر الصدر،رشح احللقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥
 ).٣-١(خ حيدر اليعقويب  الشي: بقلم.ّاألول

 .األصول العملية: رشح احللقة الثالثة؛ القسم الثاين. ٦٣ـ٥٨
 ).٦ -١(الشيخ عيل العبادي : بقلم

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛رشح كتاب املنطق. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّيد  للشهيد السعيد آية اهللا العظمى الس؛رشح احللقة األوىل. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّحممد باقر الصدر

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف علم اإلمام. ٧٠
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طالل احلسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .عيل املدن:  بقلم.معامل اإلسالم األموي. ٧٥
 .عيل املدن:  بقلم.ة؛ وصناعة الوضع والتأويلالسلط. ٧٦
 ).الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات (الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث يف عملية  (موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العرس: بقلم). ١/االستنباط الفقهي
 بحوث يف عملية( ؛ حقيقته رشوطه حكمهيمنكر الرضور. ٧٩

 .ميثاق العرس: بقلم. )٢/االستنباط الفقهي
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بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟. ٨٠
 .ميثاق العرس: بقلم). ٣/االستنباط الفقهي

 ).١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 ).٢/فتاوى فقهية (مخس أرباح املكاسب. ٨٢
 ).٣/فتاوى فقهية (خمتارات من أحكام النساء. ٨٣
 ).٤/فتاوى فقهية (ّنتخب يف مناسك احلج والعمرةامل. ٨٤
ّاملرشوع املرجعي وآفاق املستقبل لدى السيد كامل احليدري . ٨٥

 ).ة من الباحثنيبخب(
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة يف علم األخالق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق. ٨٨

 .د الزبيديّحممد جوا
 .ّحممد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٩
 ).جمموعة الكتب األربعة أعاله (يف ظالل العقيدة واألخالق. ٩٠
 .مدخل إىل اإلمامة. ٩١

 
  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة

الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة. ٩٥ـ٩٢
 .نجاح النويني
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، اجلزء رشح كتاب األسفار العقلية األربعة ؛ملعاداكتاب . ٩٦
 .الشيخ عبد اهللا األسعد:  بقلم.الثاين

الشيخ حيدر :  بقلم.ّرشح احللقة الثالثة؛ القسم األول. ١٠٠ـ٩٧
 .٧ و٦ و٥ و٤: األجزاء: اليعقويب

 .اجلزء الثالثّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم، . ١٠١
  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .ّاملكاسب املحرمة. ١٠٢
 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(االسم األعظم . ١٠٣
 .)٢/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي . ١٠٥
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